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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Concessão de Quartzo e Feldspato Denominada C-15 "COVÃO"

RELATÓRIO SÍNTESE
1 – INTRODUÇÃO

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), realizado entre Dezembro de 2010 e
Agosto de 2011, e cuja empresa promotora tem a designação social de ALDEIA &
IRMÃO, SA, respeita ao Projecto de Alargamento da Concessão de Quartzo e
Feldspato C-15 "COVÃO", localizada no concelho e distrito da Guarda. A entidade
responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental é a ALDEIA & IRMÃO, 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.

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 (Plano de Lavra) de quartzo e feldspato na
concessão C-15 "COVÃO", 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.
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Na implementação do Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO",
atende-se à correcta aplicação das regras de arte, seguindo o princípio das Melhores
Tecnologias Disponíveis em harmonia com a valorização técnico-económica da
exploração, aproveitamento sustentável do recurso, segurança e saúde dos
trabalhadores, minimização do impacte ambiental induzido na envolvente, e com a
recuperação paisagística da área a intervencionar.

O projecto de exploração do depósito mineral de quartzo e feldspato na concessão C15 "COVÃO" está associado a uma poligonal que delimita uma superfície com cerca
de 167,42 hectares, na qual as áreas de exploração se estendem por cerca de 13,31
hectares.

Os depósitos minerais de quartzo e feldspato que se pretendem extrair correspondem
ao campo filoneano de "Seixo Amarelo", onde ocorrem soleiras aplito-pegmatíticas
estaníferas que permitem a produção de quartzo-feldspatos com aptidão cerâmica. Na
generalidade, os quartzo-feldspatos destinam-se ao abastecimento das unidades
transformadoras da cerâmica de acabamento, para o fabrico de pavimento e
revestimento de pasta branca e grés porcelânico.

O processamento industrial do depósito mineral será feito num estabelecimento
industrial devidamente licenciado e preparado para o efeito, pertencente à ALDEIA &
IRMÃO, SA, localizado no interior da área da concessão, abrangendo uma área com
cerca de 0,64 hectares.

1.1 – Antecedentes do Projecto

Em 15 de Julho de 1992, a empresa ALDEIA & IRMÃO, SA. celebrou com o Estado
Português um contrato para exploração de depósitos minerais de quartzo e feldspato
numa área do concelho e distrito da Guarda com cerca de 44,44 hectares, tendo-lhe
sido atribuído o número de cadastro C-15 e a designação “COVÃO”. Este contrato foi
prorrogado em 8 de Julho de 2005, encontrando-se actualmente em vigor.
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Um dos pressupostos inerentes à renovação do contrato da concessão do “COVÃO”
envolveu a obrigatoriedade de se redefinir a área de lavra inicialmente aprovada,
devido ao estabelecimento de uma Zona de Servidão ao Gasoduto de Alta Pressão
Portalegre-Guarda entretanto construído, materializada através de uma faixa de
terreno com 80 m de largura que representa uma protecção ou defesa de 40 metros
para cada lado do eixo do gasoduto.

A redefinição da área de lavra foi implementada pela ALDEIA & IRMÃO, SA e
aprovada pela Direcção Geral de Energia e Geologia. Porém, esta alteração teve
como consequência uma significativa perda de reservas de feldspato, devido à área de
defesa técnica e legalmente estipulada, concretamente os 40 metros para cada um
dos lados do eixo do referido gasoduto.

De modo a compensar a perda de reservas mencionada no parágrafo anterior, a
ALDEIA & IRMÃO, SA desencadeou os trâmites legais tendentes à celebração de um
contrato de prospecção e pesquisa sobre uma área contígua à concessão do
"COVÃO", localizada para NE desta e abrangendo cerca de 41,47 hectares, o qual foi
assinado em 20 de Junho de 2001 sob a designação "BENESPERA-NORTE". O
desenvolvimento dos trabalhos de prospecção e pesquisa, realizados no âmbito deste
contrato, permitiu identificar alguns depósitos minerais (filões aplito-pegmatíticos com
mineralização de quartzo e feldspato), em continuidade lateral e vertical com a jazida
do “COVÃO”, cuja qualidade e reservas em minério permitem a sua exploração em
condições económicas rentáveis. Em face desses resultados, a ALDEIA & IRMÃO, SA
requereu os respectivos direitos de exploração.

Na Figura 1, apresenta-se a implantação da poligonal da concessão C15 "COVÃO",
da poligonal do pedido de concessão “BENESPERA-NORTE” e do traçado do
Gasoduto de Alta Pressão Portalegre-Guarda na vizinhança destas poligonais, sobre o
extracto da folha n.º 214 (Gonçalo) da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25000 (IGE
- Série M888 - ed. 3 - 1998). Tratando-se de poligonais contíguas e de jazidas das
mesmas substâncias (quartzo e feldspato), a ALDEIA & IRMÃO, SA entendeu que a
melhor opção para o licenciamento da concessão "BENESPERA-NORTE" seria a
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integração desta área na concessão "COVÃO". Após contacto com a entidade
licenciadora, que sem reservas anuiu esta opção, a ALDEIA & IRMÃO, SA
desencadeou os trâmites necessários ao processo de alargamento da concessão
"COVÃO", para uma área com cerca de 167,42 hectares (Figura 1), os quais
culminam com a apresentação do presente projecto.
1.2 − Apresentação da Empresa Promotora do EIA

A ALDEIA & IRMÃO S.A. é uma empresa do sector da indústria extractiva com sede
em Barracão / Boa Vista / Leiria, escritórios localizados em Rua Do Barracão, 2420195 Barracão e NIF 500014396. Dedica-se fundamentalmente à exploração,
tratamento e beneficiação de matérias-primas para a indústria cerâmica com aplicação
nos sectores do pavimento e revestimento cerâmico.

A empresa é detentora de direitos de exploração em várias concessões mineiras
distribuídas pelo território nacional, nomeadamente a concessão do "COVÃO" (quartzo
e feldspato) localizada no concelho e distrito da Guarda e a concessão do "CERRO"
(caulino) localizada no concelho e distrito de Leiria. É ainda proprietária de diversas
unidades extractivas de massas minerais (argilas, areias, granito, dolomite),
localizadas nos concelhos de Pombal, Leiria, Anadia, Ribeira de Pena e Ourém.

A ALDEIA & IRMÃO, SA também possui uma unidade industrial de lavagem de areias
e filtro-prensagem / destorroamento / homogeneização de argilas, localizada em
Barracão, Leiria, que recebe matérias-primas oriundas das diversas unidades
extractivas anteriormente referidas.
1.3 − Enquadramento Legislativo do Projecto

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
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197/2005 de 8/11, doravante designado 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 das respectivas medidas minimizadoras.

Os dois núcleos de exploração definidos no interior da concessão C-15 "COVÃO" ,
designados "Covão" e "Benespera", cobrem, no seu conjunto, cerca de 13,31
hectares. Em face dessa realidade, o processo de licenciamento fica condicionado a
procedimento de AIA.

Neste sentido, para efeito da instrução do processo de licenciamento da concessão C15 "COVÃO", o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado nos termos da
Portaria Nº 330/2001 de 2 de Abril para uma área total de 167,42 hectares, é assim
acompanhado pelo correspondente Plano de Mina (PM).

Este último documento incorpora o Plano de Lavra (PL) referente aos 13,31 hectares
adstritos aos núcleos de exploração 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 Mina apresentado, foram tomadas em consideração as
diversas exigências legais preceituadas no Decreto-Lei 88/90 de 16 de Março,
Decreto-Lei 162/90 de 22 de Maio, Decreto-Lei 168/88 de 31 de Maio e demais
legislação aplicável, nomeadamente a que se refere à aplicação das regras de arte,
valorização técnico-económica da exploração, higiene e segurança dos trabalhadores,
protecção do meio ambiente e recuperação paisagística.
2 − ÂMBITO E OBJECTIVOS DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O âmbito do presente EIA foi definido de acordo com a legislação em vigor,
nomeadamente pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3/5, que na alínea a) do Nº 2 do
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Anexo II estabelece a obrigatoriedade de realização de um estudo de impacte
ambiental para a concessão C-15 "COVÃO", em virtude de na mesma ser
ultrapassado o valor limite mencionado anteriormente (área). Pretendendo a empresa
promotora do presente EIA proceder à exploração de quartzo e feldspato na
concessão C-15 "COVÃO", 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 Decreto-Lei nº
69/2000 de 3/5 e na Portaria Nº 330/2001 de 2/4 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 desenvolvimento do projecto de exploração.

Neste contexto, o Estudo de Impacte Ambiental da concessão C-15 "COVÃO" 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 que decorrerão da
situação de exploração na concessão C-15 "COVÃO";
◊ Definir e recomendar medidas concretas e objectivas de gestão ambiental
destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados;
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◊ Definir e recomendar medidas de gestão ambiental ou outras, capazes de potenciar
os efeitos positivos que possam advir da implementação do Projecto de Alargamento
da Concessão C-15 "COVÃO";
◊ Indicar eventuais medidas de monitorização ambiental, nomeadamente dos
parâmetros aferidores da qualidade do ambiente e susceptíveis de sofrerem
modificações negativas acentuadas em determinada fase do desenvolvimento do
projecto;
◊ Propor estudos adicionais, a realizar para aqueles aspectos que se consideram de
importância relevante e que se encontram insuficientemente conhecidos, caso se
venham a identificar e/ou a prever aspectos merecedores de estudos aprofundados
que não se enquadram 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 no Anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3/5 e no Anexo
II da Portaria Nº 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 mais sensíveis, bem como aos espaços
a serem eventualmente mais afectados pelas acções do projecto.

Assim, a estrutura do EIA da concessão C-15 "COVÃO" 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
se insere.
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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 uma forma sucinta todos os aspectos
relevantes do mesmo, nomeadamente no que respeita a aspectos construtivos, de
localização e de toda a actividade associada à exploração dos depósitos minerais
ocorrentes na concessão C-15 "COVÃO", 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 associadas ao
projecto. 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 de Alargamento da
Concessão com as afectações directas ou indirectas que o mesmo induz no meio
envolvente ou que poderá vir a induzir durante o período de vida útil da concessão;
◊ A Caracterização da Situação de Referência − O objectivo principal desta etapa foi o
de estabelecer um quadro de referência das condições actuais do ambiente da região
a ser interferida pelo empreendimento em apreço, antes da implementação do
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO". Esta orientação geral levou à
caracterização dos principais descritores biofísicos e socioeconómicos da área onde
se insere o projecto, nomeadamente: geologia, geomorfologia, recursos hídricos, solos
e ocupação/uso do solo, áreas regulamentares, ordenamento do território, infraestruturas 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
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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,

conforme

as

acções

definidas

no

respectivo

Projecto

de

Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO". Esta análise 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:
 A identificação e a caracterização dos impactes decorrentes que serão induzidos
pela continuação da actividade de exploração / desmonte até ao fim da vida útil da
concessão. 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 que eventualmente
poderão advir da implementação do Projecto de Alargamento da Concessão C-15
"COVÃO" 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 no Anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000 3/5, de forma a abranger
na avaliação as seguintes características: natureza, tipo, duração, magnitude e
significância;
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 As medidas mitigadoras e potenciadoras preconizadas respectivamente para os
impactes negativos (adversos) e positivos (benéficos) que o projecto induz no meio
envolvente. Estas medidas incidiram sobre os impactes de maior magnitude
identificados e avaliados nos dois itens anteriores, quer os que resultam do início da
actividade na concessão C-15 "COVÃO" quer os que se prevêem com a evolução da
exploração em extensão. 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. Nesta etapa 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 pela
implementação do Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO". Os planos
de monitorização propostos, extensíveis ao ambiente interno da concessão 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 artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3/5 – 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 realização do EIA da concessão C-15 "COVÃO".
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ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJECTO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

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 quartzo-feldspatos com
aplicação na indústria cerâmica de acabamento, integrada no designado campo
filoneano de "Seixo Amarelo". A poligonal do projecto de exploração ocupa cerca de
167,42 hectares, 13,31 dos quais estão adstritos a dois núcleos de exploração.

Com o propósito essencial de fornecer matérias-primas à indústria da cerâmica de
acabamento (quartzo - feldspato), a ALDEIA & IRMÃO, SA pretende extrair, durante
aproximadamente 34 anos, cerca de 850 000 ton de aplito-pegmatitos estaníferos,
atingindo um ritmo de produção de 25 000 ton/ano em recursos minerais. Os aplitopegmatitos serão previamente processados (transformados em quartzo-Feldspato
britado) num estabelecimento industrial devidamente licenciado e com capacidade
para o efeito, localizado no interior da concessão (anexo mineiro).

Para atingir os objectivos preconizados, a ALDEIA & IRMÃO, SA pretende gerir de
modo sustentado o aproveitamento integral e racional da jazida quartzo-feldspática,
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 referidas no Anexo II do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6/10 (alterado e
republicado pelo Dec. Lei nº 340/2007 de 12/10), com a protecção do meio ambiente,
e com a recuperação ambiental e paisagística da área intervencionada e envolvente.

A jazida quartzo-feldspática é do tipo tabular, sendo constituída por soleiras com
inclinação concordante com o desenvolvimento do relevo.

O depósito mineral de aplito-pegmatito que se pretende explorar, assim como o
encaixante granítico que parcialmente também terá que se desmontar para colocar a
descoberto o referido depósito, apresentam um comportamento geomecânico que
implica a sua remoção por acção meios mecânicos e recurso a explosivos. Em função
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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 com explosivos quando se justifique.

No núcleo de exploração do "Covão", o sector de lavra definido desenvolve-se, grosso
modo, entre as cotas topográficas dos 600 metros e os 676 metros. A escavação será
definida por uma corta (céu-aberto), que materializa a extracção do granito de
cobertura desde as cotas da topografia original e a cota do topo da soleira estanífera
superior e o existente entre as diferentes soleiras, e a extracção das soleiras
estaníferas, entre as cotas dos 665 (patamar superior da escavação) e dos 617 metros
(base da escavação). O número de degraus é 5, colocados às cotas 625, 635, 645,
655 e 665. A altura máxima da escavação é cerca de 60 metros.

No núcleo de exploração da "Benespera", o sector de lavra desenvolve-se, grosso
modo, entre as cotas topográficas dos 659 metros e os 694 metros. Também aqui a
escavação será definida por uma corta (céu-aberto), que materializa a extracção do
granito de cobertura desde as cotas da topografia original e a cota do topo da soleira
estanífera e o existente entre as diferentes soleiras, e a extracção da soleira
estanífera, entre as cotas dos 690 (patamar superior da escavação) e dos 660 metros
(base da escavação). O número de degraus é 3, colocados às cotas 670, 680 e 690. A
altura máxima da escavação é cerca de 35 metros.

Em anexo ao presente capítulo de “Caracterização Geral do Projecto”, apresentam-se
algumas das plantas que constam dos anexos ao Plano de Mina (Plano de Lavra e
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística) do Projecto de Alargamento da
Concessão C-15 "COVÃO", que assumirão os seguintes números e designações:

Planta Nº1A – Planta de localização da concessão mineira dos C-15 "COVÃO" sobre
extracto da folha nº 214 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000.
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Planta Nº 1B – Planta de situação da concessão mineira dos C-15 "COVÃO", com
apresentação do levantamento topográfico e dos polígonos coordenados da
concessão e respectivos núcleos de exploração.

Planta Nº 2 – Planta de Planeamento e Sinalização dos núcleos de exploração, com
indicação dos limites dos núcleos, respectivos sectores de lavra e zonas de defesa,
sentidos de avanço do desmonte, sinalética de identificação e segurança, e medidas
de integração paisagística (recuperação a implementar no imediato).

Planta Nº 3 – Planta de lavra dos núcleos de exploração.

Planta Nº 4 – Planta de recuperação paisagística dos núcleos de exploração.
3.2 − Enquadramento Geográfico e Acessos

A área da concessão C-15 “COVÃO” (área licenciada) abrange sectores das
freguesias da Vela e Benespera, pertencentes ao concelho e distrito da Guarda,
inserindo-se na folha nº 214, Gonçalo (Guarda) da Carta Topográfica Militar à escala
1/25000. É delimitada pelas coordenadas rectangulares planas apresentadas no
Quadro 1a no sistema Hayford-Gauss com origem no Ponto Central. A poligonal
correspondente à nova demarcação da concessão estende-se pelas mesmas
freguesias acrescentando um pequeno sector da freguesia de Ramela, sendo
delimitada pelas coordenadas apresentadas no Quadro 1b. As áreas afectas à
poligonal actual, à poligonal da área de alargamento e à poligonal total, apresentam-se
no Quadro 2. O enquadramento do pedido de alargamento da concessão C-15
“COVÃO” apresenta-se na Figura 1.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

19

RELATÓRIO SÍNTESE

Quadro 1a – Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central dos 4 vértices
da poligonal que demarca concessão C-15 “COVÃO” (contrato de 8 de Julho de 2005).
Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

71312,0

86112,0

71968,9

86993,1

72215,0

86300,0

71960,0

86007,0

1
2
3
4

Quadro 1b – Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central dos 8 vértices
da poligonal que demarca a área da concessão C-15 “COVÃO”, após concretizado o
alargamento pretendido.

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

71898,0

87641,0

72852,9

87434,2

72821,4

87081,0

72641,5

86301,9

72215,0

86300,0

71960,0

86007,0

71328,0

85917,0

71312,0

86112,0

Quadro 2 – Áreas afectas à poligonal da concessão C-15 "COVÃO", do sector de
alargamento e da junção das duas áreas anteriores (nova demarcação da concessão).
Poligonal

Área (hectares)

C-15 "COVÃO"

44,44

Alargamento

122,98

Total (C15 "COVÃO" com
alargamento

167,42

No interior da poligonal de concessão, abrangendo já a área de alargamento, foram
definidas duas zonas de trabalhos, designadas Núcleo 1 - “Covão” (9,07 hectares) e
Núcleo 2 - “Benespera” (4,25 hectares). No total, estas zonas de trabalhos abrangem
cerca de 13,31 hectares. As coordenadas dos vértices das poligonais destes núcleos
de exploração apresentam-se no Quadro 3.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

20

RELATÓRIO SÍNTESE

Quadro 3 – Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central dos vértices das
poligonais que demarcam as zonas de trabalhos no interior da concessão C-15
“COVÃO”.
Núcleo

"COVÃO"

"BENESPERA"

Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1

71635,8

86369,2

2

71643,3

86405,0

3

71638,3

86446,1

4

71627,2

86471,7

5

71606,0

86510,5

6

71595,5

86542,8

7

71599,4

86572,2

8

71610,5

86600,0

9

71637,2

86628,4

10

71733,3

86706,1

11

71798,3

86652,8

12

71826,5

86690,8

13

71966,7

86607,8

14

71833,9

86372,4

15

71818,3

86363,0

16

71791,6

86306,5

1

72204,9

86807,3

2

72258,8

86800,8

3

72292,9

86723,9

4

72270,1

86670,4

5

72254,9

86671,3

6

72231,4

86649,3

7

72103,2

86614,9

8

72079,8

86587,2

9

71989,9

86618,8

10

72081,4

86792,4

11

72132,5

86819,5

12

72168,4

86798,3

Na Planta 1A em anexo ao presente capítulo, apresenta-se a localização da
demarcação pretendida e respectivas áreas de trabalhos sobre extracto da folha nº
214 da Carta Topográfica Militar. Na Planta 1B, também em anexo ao presente
capítulo, apresenta-se o levantamento topográfico da concessão à escala 1/5000 com
indicação dos limites das zonas de trabalhos.
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Partindo-se da Guarda, o acesso à concessão C-15 “COVÃO” faz-se seguindo-se pela
Estrada Nacional EN18 que liga Guarda a Belmonte. Ao km 13,5 dessa estrada
entronca um caminho em terra batida que no seu desenvolvimento para Norte permite
a entrada na área da concessão pelo seu limite Sul. O acesso à área da concessão
também se pode fazer circulando-se na Auto-estrada A23. Neste caso, toma-se a
saída da Benespera e segue-se pela Variante de ligação à Estrada Nacional EN18 que
entronca nessa via ao km 14,1. Depois de se entrar na EN18 segue-se para Norte até
ao referido km 13,5, entrando-se como anteriormente no caminho em terra batida de
acesso à concessão e respectiva zona de trabalhos.

Nas Fotos 1a-c, apresentam-se ilustrações dos acessos à concessão, a partir da
EN18 e do caminho em terra batida.

Foto 1a - Troço da EN18 no entroncamento com o caminho de acesso à concessão
do "COVÃO". Inicialmente, este caminho é asfaltado, passando adiante a terra batida.
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Foto 1b - Vista longitudinal do mesmo troço da EN18, com indicação do acesso à
Rede Fundamental de Estradas de Portugal (A23) e à rede rodoviária local.

Foto 1c - Acesso à área de trabalhos a partir do caminho em terra batida.
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3.3 – Caracterização do Jazigo Mineral

3.3.1 - Geometria do Depósito

Prospecção Realizada no Núcleo de Exploração do "Covão"

A definição dos parâmetros geométricos do jazigo mineral (soleiras aplitopegmatíticas), no interior do núcleo de exploração do "COVÃO", foi estabelecida com
base nos resultados de 5 sondagens mecânicas realizadas em 2000 pelo
Departamento de Sondagens do ex. Instituto Geológico Mineiro. A localização das
sondagens apresenta-se na Figura 3a. Os parâmetros de localização e rendimento
em feldspato apresentam-se no Quadro 4. A descrição detalhada de cada sondagem
apresenta-se nos Quadros 5a-e. Com base nos resultados apresentados no Quadro
4, verifica-se que as sondagens atingiram profundidades entre 26 e 64,7 metros
(média 43,1 metros), sendo que relativamente ao depósito mineral (quartzo e
feldspato) se verificaram possanças a variar entre 8 e 31,4 metros (média 16,1
metros), representando rendimentos entre 20,1 e 62,3% (média 38,0%).

Quadro 4 - Parâmetros de localização e rendimento em feldspato das sondagens
realizadas no interior do núcleo de exploração "COVÃO".
Sondagem

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

Cota
(m)

Possança Total
(m)

Possança de
Depósito (m)

Rendimento (%)

S1

71745,61

86566,43

626,8

64,7

31,4

48,5

S2

71770,97

86507,59

632,2

29,4

8,0

27,2

S3

71782,6

86390,42

644,2

45,3

9,1

20,1

S4

71899,08

86374,7

654,8

26,0

16,2

62,3

S5

71773,91

86637,59

649,5

50,0

15,9

31,8
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Quadro 5a - Resultados da Sondagem S1.

Quadro 5b - Resultados da Sondagem S2.
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Quadro 5c - Resultados da Sondagem S3.

Quadro 5d - Resultados da Sondagem S4.
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Quadro 5e - Resultados da Sondagem S5.

Com base na apreciação dos resultados das sondagens realizadas e no
estabelecimento de correlações laterais entre as mesmas, foi possível estabelecer o
modelo geológico que se ilustra na Figura 3b. Verifica-se que o jazigo é constituído
localmente por um conjunto de soleiras aplito-pegmatíticas sobrepostas, encaixadas
no granito da guarda, apresentando um pendor sub-horizontal que acompanha o
relevo.

Prospecção Realizada no Núcleo de Exploração da "Benespera"
 Reconhecimento de Superfície - A prospecção realizada incidiu sobre diversas
sanjas existentes no local que possibilitaram o reconhecimento das características dos
filões em termos de representatividade, atitude (direcção e pendor) e, em alguns
casos, espessura. Estas sanjas foram designadas por Estações de Observação nas
quais se caracterizou o substrato. A conjugação destas informações com os resultados
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das sondagens efectuadas no núcleo de exploração do "COVÃO", permitiu a execução
de perfis interpretativos de forma a ser passível uma avaliação da continuidade e
possança das estruturas filoneanas, com o objectivo da selecção e delimitação de
áreas para exploração.

Assim sendo, de seguida apresentam-se as descrições das estações de observação e
dos perfis

geológicos interpretativos efectuados. A localização desses elementos

apresenta-se na Figura 3c.

ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÂO Nº 1 (E1) - Constitui uma bancada com cerca de 7,0 m
de comprimento por 3,7 m de altura (Fotos 2a,b). Foram identificados seguintes
estratos litológicos, do topo para a base da bancada:
- granito monzonítico 2 micas, de grão médio, com megacristais de feldspato,
bastante arenizado e com uma espessura de 2,0m;
- filão aplito-pegmatitico de constituição feldspática, niveis quartzosos aleatórios e
moscovite disseminada, com uma espessura de 1,70m, com direcção e
pendor N30º E, 10º W.

Foto 2a - Pormenor do Ponto de Observação E1.
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Foto 2b - Outro aspecto do Ponto de Observação E1.
ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÃO Nº 2 (E2) - Corresponde a uma sanja cerca de 5,0 m
de comprimento e 2,5 m de altura (Fotos 3a,b). Do topo para a base observou-se
apenas o filão aplito-pegmatítico numa espessura de 2,5 m, de matriz feldspática
caulinizada com niveis de quartzo de orientação aleatória, moscovite e biotite
disseminada. Apresenta uma atitude N-S com pendor 5º W.

Foto 3a - Ponto de Observação E2.
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Foto 3b – Outra vista do Ponto de Observação E2.
 ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÃO Nº 3 (E3) - Constitui uma bancada com 1,0 m de
altura por 15,0 m de comprimento (Fotos 4a,b). Evidencia unicamente (em toda a
extensão vertical e horizontal) um filão de matriz essencialmente feldspática de cor
rósea com níveis de quartzo leitoso disseminado de forma aleatória. Não foi possível a
determinação da direcção e pendor da estrutura.

Foto 4a - Aspecto do Ponto de Observação E3.
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Foto 4b – Ponto de Observação E3.
 ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÃO Nº 4 (E4) - Corresponde a uma bancada com 1,50 m
de altura e 8,0m de comprimento. Expõe na sua totalidade o filão aplito-pegmatítico de
matriz feldspática caulinizada. O níveis de quartzo são quase inexistentes. Esta
estrutura revela uma orientação de N40ºE, 5ºW (Fotos 5a,b).

Foto 5a – Ponto de Observação E4.
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Foto 5b - Ponto de Observação E4.
 ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÃO Nº 5 (E5) - Esta estação, de 4,5 m de altura e de
30,0 m de comprimento, revelou do topo para a base a seguinte progressão de
estratos (Fotos 6a,b):
- granito monzonítico de duas micas, de grão médioe

com megacristais de

feldspato, bastante arenizado, com uma espessura de 2,5 m;
- filão de matriz feldspática com níveis de quartzo aleatórios, moscovite e biotite.
Revelou uma espessura de 2,0 m e uma direcção e pendor de N20ºE, subhorizontal.

Foto 6a - Ponto de Observação E5.
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Foto 6b - Ponto de Observação E5.
Os Perfis Interpretativos efectuados foram os seguintes (Figuras 3d1 e 3d2):
- Perfil A - A´ (SOND.2 - SOND.3 - SOND.4- E1- E2): Direcção: N40ºE
- Perfil A1 - A1´ (E5 – E1): Direcção: N40ºE
- Perfil B - B´ (E4 - E3 - E2): Direcção: N20ºE
- Perfil C – C´ (E5 - E4 - E3): Direcção: N65ºE

De acordo com as projecções das soleiras aplito-pegmatíticas nas Figuras 3d1 e 3d2,
atendendo à sua disposição grosso modo sub-horizontal e à diferença de cotas entre
os núcleos de exploração 1 e 2 ("Covão" e "Benespera"), conclui-se que as estruturas
observadas neste último núcleo não constituem um prolongamento das estruturas
atravessadas pelas sondagens S1 a S5, mas formam um conjunto de novas soleiras
sobrepostas às anteriores.
 Reconhecimento de Sub-Superfície - Não obstante todas as Estações de
Observação fornecerem bons indicadores sobre a presença de um conjunto de
soleiras aplito-pegmatíticas a cotas superiores às investigadas no núcleo de
exploração "COVÃO", somente a Estação E5 se localiza em zona não condicionada
por restrições do Ordenamento do Território (Reserva Ecológica Nacional - Áreas com
Risco de Erosão). Nesse contexto, a área abrangida pelo reconhecimento de
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superfície pode ser compartimentada em dois blocos com interesse potencial para
exploração, conforme se ilustra na Figura 3c (POT1 E POT2):

POT1 - Compreende a área que apresenta mais informação geológica, ou seja um
maior número de estações de observação (E1-E2-E3-E4), permitindo concluir que
localmente ocorrem os filões aplito-pegmatíticos de espessuras variáveis. Obviamente
que as espessuras observadas, assim como a determinação da presença e/ou
prolongamento em profundidade das soleiras, foram condicionadas pela profundidade
atingida pelas sanjas. Trata-se, no entanto, de uma zona fortemente condicionada pela
abrangência de terrenos classificados como Reserva Ecológica Nacional - Áreas com
Risco de Erosão (Figura 3c).

POT2 - Corresponde à área que em se obteve menor informação geológica dada a
escassez de estações de observação e afloramentos existentes. De facto, neste sector
o reconhecimento geológico cingiu-se unicamente a uma estação de observação (E5).
Esta estação revelou igualmente a presença do filão aplito-pegmatítico. O bloco POT2
constitui um sector onde a presença de manchas de terreno classificadas como
Reserva Ecológica Nacional é limitada (Figura 3c).

Em face dos resultados obtidos, a Aldeia & Irmão, SA optou por aprofundar a
investigação do jazigo quartzo-feldspático no sector POT2, recorrendo a três
sondagens curtas realizadas com o equipamento RockDrill vulgarmente utilizado na
execução das perfurações para as pegas de fogo (Fotos 7a-c). Estas sondagens
foram realizadas na vizinhança da Estação de Observação E5, concretamente entre
os topónimos "Rabeleira" e "Tapada" (Figura 3e).
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Foto 7a - Transporte do equipamento RockDrill ao núcleo de exploração da
"Benespera".

Foto 7b - Execução de sondagem curta a destrutivo no interior do núcleo de
exploração "Benespera".
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Foto 7c - Aspecto do pó de filão utilizado para caracterização química e tecnológica.

O resumo dos resultados obtidos com a execução das sondagens curtas apresenta-se
no Quadro 6a. Em qualquer dos casos, trata-se de sondagens que atingiram 12
metros de profundidade, tendo sido realizadas a cotas diferentes com o objectivo de
se tentar averiguar da existência de soleiras a diferentes cotas. Os resultados apontam
para a presença de duas soleiras, uma atravessada pelas sondagens curtas SC1 e
SC2 (Figura 3e) entre as cotas 668 e 660 metros (8 metros de possança), outra
atravessada pela sondagem curta SC3 entre as cotas 686 e 679 (7 metros de
possança) e correspondendo provavelmente à extensão para SW da soleira
observada na estação de observação E2 (Figuras 3c e 3d1).
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Quadro 6a - Resumo dos resultados obtidos com a campanha de sondagens curtas
realizada no núcleo de exploração da "Benespera".

Sondagem

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

SC1

72098

86636

SC2

SC2

72112

72242

86771

86723

Intervalo de Cota (m)

Possança (m)

Litologia

665-660

5,0

Filão

660-653

7,0

Granito

671-668

3,0

Granito

668-660

8,0

Filão

660-659

1,0

Granito

690-686

4,0

Granito

686-679

7,0

Filão

679-678

1,0

Granito

3.3.2 - Parâmetros Químicos, Mineralógicos e Tecnológicos

As características químicas, mineralógicas e tecnológicas das soleiras investigadas
nos núcleos de exploração 1 e 2 ("Covão" e "Benespera") apresentam-se no Quadro
6b.

3.3.3 - Aplicabilidade do Recurso

Os resultados da caracterização efectuada (itens 3.3.1 e 3.3.2) permitiram concluir da
aplicabilidade destes materiais na indústria cerâmica do “barro branco”, nos sectores
do pavimento, revestimento e grés porcelânico.
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Quadro 6b - Caracterização química, mineralógica e tecnológica do depósito mineral
quartzo-feldspático existente na concessão do "COVÃO".

3.4) Reservas

3.4.1 - Reservas Certas dos Núcleos de Exploração

O presente Plano de Mina reflecte o projecto de exploração em sectores dos núcleos
de exploração 1 e 2 ("Covão" e "Benespera") abrangendo as seguintes áreas (áreas
de lavra): - "Covão" – 42700 m2; - "Benespera" – 28400 m2.
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O cálculo das reservas certas dos núcleos de exploração da "Covão"

e de

"Benespera", assentou nos seguintes pressupostos:

- Núcleo de Exploração do "Covão" – Neste caso, considerou-se a área de lavra do
núcleo de exploração (42700 m2), deduzida de um factor (0,3) para acomodação dos
efeitos topográficos, descontinuidade da formação produtiva, etc., a possança total das
soleiras (em média 16,1 metros) e a densidade do material desmontado (2.54). Com
esses valores, as reservas certas ascendem a:
Reservas Certas = 0.3 x (42700 m2 x 16,1 m x 2.54 ton/m3) = 523 852 ton

Para uma produção anual prevista de 25 000 toneladas, o tempo de vida útil deste
sector ronda os 21 anos.

- Núcleo de Exploração da “Benespera” – Neste caso, considerou-se a área de lavra
do núcleo de exploração (28 400 m2), deduzida de um factor (0,3) para acomodação
dos efeitos topográficos, descontinuidade da formação produtiva, etc., a possança total
das soleiras (15 metros) e a densidade do material desmontado (2.54). Com esses
valores, as reservas certas ascendem a:
Reservas Certas = 0,3 x (28 400 m2 x 15 m x 2.54 ton/m3) = 324 612 ton

Para uma produção anual prevista de 25000 toneladas, o tempo de vida útil deste
sector ronda os 13 anos.

O resumo do cálculo das reservas certas apresenta-se no Quadro 7.
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Quadro 7 – Resumo do cálculo de reservas certas dos núcleos de exploração.
Zona

Tipologia

Reservas (toneladas)

Vida
Útil
(anos)

Núcleo de Exploração 1 - "Covão"

Aplito-pegmatito estanífero

523 852

21

Núcleo de Exploração 2 - “Benespera”

Aplito-pegmatito estanífero

324 612

13

Total

Aplito-pegmatito estanífero

848 464

34

3.4.2 - Reservas Geológicas da Concessão

Além das reservas certas calculadas no item anterior, haverá ainda que considerar as
reservas existentes no sector de potencial interesse POT1, não incluído no presente
projecto devido às condicionantes do Ordenamento do Território que lhe estão
subjacentes. Atendendo à área abrangida por este sector, considera-se razoável
acrescentar às reservas certas uma volumetria idêntica à calculada para o núcleo de
exploração da "Benespera", ou seja cerca de 320 000 toneladas. Desse modo, as
reservas geológicas da concessão avaliam-se em cerca de 1 170 000 toneladas.

3.5 – Processamento Industrial dos Filões Aplito-Pegmatíticos

3.5.1 – Estebelecimento Industrial

A instalação de transformação do depósito quartzo-feldspático situa-se no interior do
núcleo de exploração do "Covão", conforme se mostra na Planta 2 em anexo ao
presente capítulo.

Do conjunto de instalações consideradas como anexo mineiro fazem parte:
- As infra-estruturas do estabelecimento industrial de quebra, britagem e
classificação que procedem ao processo produtivo;
- As instalações sociais e os alpendres para arrumos diversos;
- As áreas de stock para matérias primas
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3.5.2 – Descrição do Processo de Britagem e Classificação

O processo de britagem dos aplito-pegmatitos compreende as seguintes fases.
◊ O material proveniente do pré-stock de minério desmontado e taqueado é colocado
numa tremonha alimentadora.
◊ Da tremonha o material é transportado até ao moinho, composto por barras
transversais, fazendo desta forma a moagem do material contra as forras.
◊ O material moído é transportado através de uma tela para o crivo onde se efectuará
uma separação granulométrica. O crivo é composto por 3 redes de malha quadrada
com as dimensões de 18 mm (de borracha), 10 mm e 5 mm (metálicas).
◊ O material retido na primeira rede é re-encaminhado para o moinho, enquanto que o
restante material é encaminhado para a zona de fim de produção.

3.6 – Características da Exploração e Método de Desmonte

O depósito mineral de aplito-pegmatito que se pretende explorar, assim como o
encaixante granítico que parcialmente também terá que se desmontar para colocar a
descoberto o referido depósito, apresentam um comportamento geomecânico que
implica a sua remoção por acção meios mecânicos e recurso a 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 com explosivos quando se justifique.

3.7 – Zonas de Defesa

O Plano de Lavra foi orientado no respeito e cumprimento das zonas de defesa
estabelecidas no anexo II do Dec. Lei Nº 270/2001 de 6 de Outubro, nomeadamente
em relação à bordadura do céu aberto e relativamente prédios vizinhos, a caminhos e
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pistas de circulação nos limites da concessão. Foi ainda considerada uma protecção
ou defesa de 40 metros para cada lado do eixo do Gasoduto de Alta Pressão
Portalegre-Guarda.

3.8 – Actividade no Interior da Concessão / Processo Produtivo

3.8.1 – Antecedentes da Exploração

O desenvolvimento da exploração na concessão do "COVÃO" conduziu, ao longo dos
anos, a uma intervenção sobre a topografia original abrangendo uma área com cerca
de 3,31 hectares. Da área de lavra prevista no Plano de Mina em vigor, restam cerca
de 2,44 hectares por explorar (Figura 4). Parte da área explorada já foi alvo de
trabalhos de recuperação. Na secção seguinte apresentam-se os detalhes dos
trabalhos realizados.

Recuperação de Áreas Intervencionadas

As Fotos 8a e 8b, ilustram o sector recuperado contíguo à EN 18. A recuperação
processou-se através de enchimentos parciais das áreas exploradas, com o material
estéril da mina, encimados por substrato de terras vegetais. Estes enchimentos estão
devidamente representados na Planta 2 que se apresenta em anexo ao presente
capítulo.

As fotos ilustram o enchimento parcial dos sectores de desmonte do filão já libertados,
ou seja, segundo um ritmo de “lavra à frente e recuperação atrás”. A primeira foto
refere-se à recuperação da área mais a Sul (zona de enchimento representada por B),
defronte ao stock provisório de matéria-prima, enquanto a segunda reporta à
recuperação do sector Oeste (zona de enchimento representada por A) na retaguarda
de uma das frentes de desmonte.
A zona de enchimento A ocupa uma área aproximada de 1106 m2 enquanto a zona de
enchimento B ocupa uma área aproximada de 3089 m2.
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Sul

Foto 8b – Recuperação da área Oeste

intervencionada, defronte ao stock provisório

intervencionada, na retaguarda de uma das

de matéria-prima.

frentes de desmonte.

Foto

8a

–

Recuperação

da

área

Além do enchimento parcial do sector contíguo à EN 18, a Aldeia & Irmão, SA
procedeu também à suavização das cristas do talude que perfaz a bordadura dessa
via, numa secção potencialmente instável do mesmo. Este trabalho estendeu-se por
cerca de 70 metros, abrangendo uma área de intervenção próxima dos 796 m2 e tendo
o volume de material removido das cristas salientes do talude totalizado cerca de 752
m3. As Fotos 9 e 10 ilustram o antes da intervenção (Foto 9) e o depois da
intervenção (Foto 10).

Foto 9 – Vista posterior (a partir da EN18) de

Foto

uma crista a remover do talude.

concessão) de uma crista a remover do

10 – Vista anterior (a partir da
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Situação Prevista para o Projecto de Alargamento

No projecto de alargamento, as áreas que sofreram trabalhos de recuperação são
integradas no núcleo de exploração "COVÃO", sendo consideradas áreas em
recuperação (Planta 2 em anexo ao presente capítulo). O objectivo desta integração
consiste na implementação de medidas adicionais de recuperação, a implementar
durante a fase de exploração e consistindo da sementeira de espécies heráceas e
arbustivas (Planta 3 em anexo ao presente capítulo)

3.8.2 - Organização do Espaço na Concessão e no Interior dos Núcleos de Exploração
O projecto de alargamento da concessão do "COVÃO" envolve a exploração em dois
núcleos de exploração designados 1 - "Covão" e 2 - "Benespera" que abrangem as
seguintes áreas:
- "Covão": área A1 = 9,07 hectares
- "Benespera": área A2 = 4,25 hectares
Desse modo, a Área do Plano de Lavra iguala a soma A1 + A2, ou seja 13,32
hectares. A delimitação e coordenação dos dois núcleos de exploração apresenta-se
na Planta 1B em anexo ao presente capítulo.

A organização do espaço no interior dos núcleos de exploração apresenta-se na
Planta 2 em anexo ao presente capítulo.

Relativamente ao núcleo do "Covão", destacam-se os seguintes elementos (Fotos
11a-f):
- Sector de lavra (4,27 hectares);
- Zona dos anexos e stocks de matérias primas (0,65 hectares);
- Zonas em recuperação (A + B + C = 1,13 hectares);
- Pargas de terras vegetais (0,18 hectares);
- Depósito de estéreis de enchimento (0,24 hectares);
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- Zonas de defesa e outras áreas sem intervenção pela lavra (2,78 hectares).
Refira-se, relativamente a estas zonas, que elas incluem a área ocupada
pelas pargas de terras vegetais.

Relativamente ao núcleo da "Benespera", temos:
- Sector de lavra (2,84 hectares);
- Pargas de terras vegetais (0,12 hectares);
- Depósito de estéreis de enchimento (0,14 hectares);
- Zonas de defesa e outras áreas sem intervenção pela lavra (1,41 hectares).
Refira-se, relativamente a estas zonas, que elas incluem as áreas ocupadas
pelas pargas de terras vegetais e pelos depósitos de estéreis de enchimento.

Foto 11a - Aspecto da frente de desmonte actual, com visualização do granito de
cobertura e de parte da soleira estanífera superior.
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Foto 11b - Aspecto da frente de desmonte actual, após realização de rebentamento,
com escavadora giratória em operação de saneamento da área de trabalhos.

Foto 11c - Vista geral do anexo mineiro e das instalações sociais / arrumos.
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Foto 11d - Vista geral da área de stock de matérias primas.

Foto 11e - Stock temporário de filão aplito-pegmatítico desmontado.
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Foto 11f - Aspecto actual de uma das zonas em recuperação (patamares de
enchimento).

3.8.3 – Desmonte

Definição e Caracteres Geométricos dos Céus-Abertos
 Núcleo de Exploração do “Covão” - O sector de lavra definido na área de trabalhos
desenvolve-se, grosso modo, entre as cotas topográficas dos 600 metros no sector
SW e os 676 metros no sector NE, conforme se ilustra na Planta 2 em anexo ao
presente capítulo. A escavação será definida por uma corta (céu-aberto), que
materializa a extracção do granito de cobertura desde as cotas da topografia original e
a cota do topo da soleira estanífera superior e o existente entre as diferentes soleiras,
e a extracção das soleiras estaníferas, entre as cotas dos 665 (patamar superior da
escavação) e dos 617 metros (base da escavação). O número de degraus é 5,
colocados às cotas 625, 635, 645, 655 e 665. A altura máxima da escavação é cerca
de 60 metros. O sentido de avanço das frentes de desmonte ilustra-se na Planta 2 em
anexo presente capítulo, sendo definido de SW para NE. A situação da lavra no final
da vida útil do sector de lavra mostra-se na Planta 3, também em anexo ao presente
capítulo.
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 Núcleo de Exploração da “Benespera” - Neste caso, o sector de lavra definido na
área de trabalhos desenvolve-se, grosso modo, entre as cotas topográficas dos 659
metros no sector SE e os 694 metros no sector NW, conforme se ilustra na Planta 2 e
em anexo ao presente capítulo. Também aqui a escavação será definida por uma
corta (céu-aberto), que materializa a extracção do granito de cobertura desde as cotas
da topografia original e a cota do topo da soleira estanífera e o existente entre as
diferentes soleiras, e a extracção da soleira estanífera, entre as cotas dos 690
(patamar superior da escavação) e dos 660 metros (base da escavação). O número de
degraus é 3, colocados às cotas 670, 680 e 690. A altura máxima da escavação é
cerca de 35 metros. O sentido de avanço das frentes de desmonte ilustra-se na Planta
2 em anexo ao presente capítulo, sendo definido de SE para NW. A situação da lavra
no final da vida útil do sector de lavra mostra-se na Planta 3 (anexa ao capítulo).

Plano de Desmonte e Transporte

O desenvolvimento das tarefas inerentes ao processo extractivo da formação
produtiva (soleiras estaníferas) segue um modelo sequencial que de um modo geral é
definido pelas fases descritas nos parágrafos seguintes.
Desmatação − estas tarefas visam a retirada sistemática e progressiva em talhões de
lavra do coberto arbustivo de modo a que os mesmos se encontrem livres de
quaisquer raízes ou troncos 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 das escavações, 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 contaminação
da terra vegetal de boa qualidade que será integralmente usada na recuperação
paisagística das escavações; a localização dos depósitos de terras apresenta-se na
Planta 2 em anexo ao presente capítulo.
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Desmonte Sequencial da Cobertura e da Formação Produtiva – Consiste na remoção
inicial do material granítico que cobre as soleiras de modo isolar a formação produtiva
do estéril que a circunda 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. As
localizações dos depósitos de estéreis e dos depósitos de formação produtiva
apresentam-se na Planta 2 em anexo ao presente capítulo.

Perfuração, Pega de Fogo e Rebentamento – A perfuração do maciço é efectuada por
uma perfuradora de bancada tipo Rotary Drill Rock (Foto 12a) 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 atribuída a
designação de pega de fogo. Por acção do rebentamento do explosivo dá-se a
fragmentação do aplito-pegmatito, assim como do granito de cobertura, 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. Os detalhes das pegas de fogo executadas na
concessão C-15 “COVÃO” sintetizam-se nos parágrafos seguintes. Na etapa de
estabelecimento do diagrama de fogo tem-se em atenção diversos factores
importantes, tais como (Figura 5):

- Diâmetro do furo - neste caso escolhemos um diâmetro de 51 mm (2"), que é
bastante pequeno pois temos bancadas de desmonte intermédias na ordem
dos 2 a 3 metros;
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Foto 12a - Equipamento utilizado na execução das perfurações das pegas de fogo.

Figura 5 - Esquema de furo para pega de fogo usada na concessão do "COVÃO"
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- Comprimento do furo - que não deverá ultrapassar o filão ou o granito, conforme
os casos em que se explora um ou o outro. (3 m - 7m);

- Sobrefuração - Como a exploração é filoniana e as bancadas estão limitadas por
estas estruturas, não existe necessidade de sobrefuração significativa, sob
pena de haver contaminação do minério. Desse modo, em termos práticos a
sobrefuração não ultrapassa os 20 cm.

- Inclinação do furo - A inclinação com a vertical é de 10% e com a horizontal não
excede os 80%;

- Distância (afastamento) à face livre - É de 3 metros;

- N° de furos - Entre 15 e 30;
- Espaçamento entre furos - Será utilizada a mesma distância do afastamento,
que é de 3 metros;

- Atacamento - Será efectuado com material argiloso ou matéria pulvorulenta
dificilmente inflamável e isenta de silica livre, conforme preconiza o nº 5 do
Artº 96º do Dec-Lei nº 162/90;
- Carga específica - Varia entre 29,6 g/m3 e 39,5 g/m3 e corresponde a uma
densidade de carregamento de 1,6 Kg/m;

- Cargas - A carga de fundo é de 6,4Kg/m de gemulite rouge e a carga de coluna
de 4,8 Kg/m de amonite. Nas bancadas de feldspato só é utilizada carga de
fundo;

Os furos do diagrama de fogo são marcados na frente de trabalho (Fotos 12b,c) e a
sua profundidade é efectuada pela análise do pó dado máquina perfuradora.
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Foto 12b – Esquema de tiro n.º2 do dia

Foto 12c – Esquema de tiro n.º3 do dia

30/12/2009 – 2ª pega de fogo, com 150 kg.

19/01/2010 – pega de cima, com 300 kg.

Fotos 12b,c - Aspecto da distribuição de cargas em duas pegas de fogo realizadas na
concessão do "COVÃO".

Nos diagramas de fogo a céu aberto a energia do explosivo necessária para que se
produza a rotura da rocha não é constante em toda a altura da bancada. Com efeito as
tensões libertadas pela detonação devem ser superiores à resistência da rocha ao
longo da bancada, especialmente na sua base.

O dimensionamento dos diagramas de fogo tem sido elaborado por diversas fórmulas,
envolvendo os respectivos parâmetros geométricos e geológicos da formação, e
sendo baseadas em relações empíricas.

Em relação ao diâmetro das cargas explosivas, a sua escolha deveu-se a diversos
factores, entre os quais se salientam:
- Ser tão próximo quanto possível do diâmetro dos furos (no caso de explosivos
com forma geométrica fixa).
- Não ser demasiado pequeno que impeça o desenvolvimento completo da
detonação,nem tão grande que possa originar vibrações, sopros exagerados,
ou mesmo o fenómeno de sobrefracturação da rocha remanescente.
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Remoção e Taqueamento Mecânico – Estas acções são efectuadas pelo balde da
escavadora giratória de braço extensível sob 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 granito 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 granito
desmontados 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. Na
Planta 2 em anexo ao presente capítulo indica-se a localização dessas zonas.

Para garantir o transporte em segurança dos materiais desmontados entre a frente de
exploração e a zona do estabelecimento de britagem, crivagem e classificação, devem
ser salvaguardadas as seguintes condições:
- Devem ser balizados os limites exteriores das bancadas utilizadas como
estradas;
- A largura mínima das vias de trânsito deve ser 2 vezes maior que a largura do
maior veículo utilizado, no caso de um via única, e 3 vezes no caso de vias
duplas (8 a 12 metros);
- É proibido o tráfego de veículos quando a visibilidade for 2 vezes inferior à
distância mínima de travagem do veículo, rodando à velocidade máxima
permitida;
- A circulação deve proceder-se perto do talude, devendo a demarcação da via ser
visível de modo a evitar a queda do veículo;
- Deve existir um regulamento interno de circulação e as vias devem ter
sinalização adequada;
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- A circulação em via dupla nas cortas deve fazer-se de modo que os veículos
carregados circulem na parte interior da bancada, isto, é no lado da frente do
degrau.

Expedição da Formação Produtiva

A expedição da formação produtiva é feita na forma tal-qual para os centros
consumidores (fábricas da Cinca e Recer), 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.

3.8.4 – Equipamentos Produtivos Móveis e Especificações Técnicas

O equipamento mecânico aplicado nas acções do desmonte e transporte do material
explorado é descrito no Quadro 8 e totaliza uma potência de 1570 CV.

O combustível é fornecido às máquinas diariamente pela mesma viatura que desloca
os trabalhadores ao local da exploração.

Quadro 8 – Equipamento mecânico aplicado nas acções de desmonte e transporte do
material explorado na concessão C-15 “COVÃO”.

Designação

Quantidade

Potência (Cv)

Escavadora hidráulica

1

280

Pá carregadora

1

350

Dumper de carga articulado

1

490

Rock Perfurador

1

150

Compressor

1

300

Total

1570
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3.8.5 – Meios Humanos e Regime de Laboração

O quadro de pessoal afecto à concessão C-15 “COVÃO” 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.

3.8.6 – Sinalização

A sinalização tem por objectivo identificar e/ou anunciar a aproximação da mina, local
onde normalmente se procede a trabalhos de escavação, movimentação de máquinas,
extracção de recursos minerais, deposição de materiais, etc.

Tendo por base a legislação respeitante à colocação de sinalização em minas e
pedreiras a céu-aberto, serão tomadas as medidas que providenciem a identificação
das áreas de trabalho da exploração (Planta 2 em anexo ao presente capítulo), a
saber:
♦ Colocação, à entrada da mina, de placa de identificação da mesma, e indicação da
obrigação de utilização do equipamento individual de segurança (Foto 13);
♦ Colocação, ao longo do perímetro da área de trabalhos (em acessos e caminhos
circundantes), de sinais de perigo relativos à aproximação de trabalhos de mina;
♦ Utilização de sinalética apropriada que chame a atenção para a proximidade de uma
escavação e perigos vários;
♦ Colocação, ao longo do limite da área de trabalhos (preferencialmente nos vértices
que a definem), de estacas de madeira com o topo pintado a vermelho, de modo que o
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extremo livre das mesmas ascenda no mínimo 70 cm acima da superfície do terreno; o
espaçamento utilizado deverá permitir que, quando na vizinhança de uma das estacas,
se possa observar facilmente a anterior e a posterior;

Foto 13 - Placa identificadora da mina do "COVÃO"
♦ Identificação das áreas de trabalho, colocação de sinais de circulação de máquinas,
indicação dos limites de velocidade, de proibição de circulação de pessoas estranhas,
zonas de circulação obrigatória para peões, etc.

3.8.7 – Segurança e Saúde

O Plano de Segurança e Saúde (PSS) a implementar na concessão C-15 “COVÃO”
visa a prevenção de acidentes de trabalho que possam ocorrer durante o
desenvolvimento dos trabalhos 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.
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A empresa apresenta em anexo ao Plano de Mina o Plano de Segurança e Saúde a
implementar na concessão, elaborado nos termos da legislação vigente, que permitirá
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. Na prática, a empresa irá
diligenciar para que todos os trabalhadores sejam devidamente informados e
motivados para ter sempre em atenção os riscos a que estão expostos, orientando-os
para as acções de formação mais aconselhadas às actividades que desempenham.

3.8.8 – Infra-estruturas Auxiliares da Exploração e Processos Mineralúrgicos

A instalação de transformação do depósito quartzo-feldspático situa-se no interior do
núcleo de exploração do "Covão", conforme se mostra na Planta 2 em anexo ao
presente capítulo.

Do conjunto de instalações consideradas como anexo mineiro fazem parte:

- As infra-estruturas do estabelecimento industrial de quebra, britagem e classificação
que procedem ao processo produtivo;

- As instalações sociais e os alpendres para arrumos diversos;

- As áreas de stock para matérias primas

Relativamente aos processos mineralúrgicos, refere-se que o material é fornecido aos
clientes da indústria transformadora cerâmica na forma tal-qual.

3.8.9 – Ventilação, Iluminação e Esgoto

A exploração terá lavra a céu aberto pelo que não existirá a necessidade de recorrer a
qualquer tipo de equipamento de ventilação artificial.
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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.

Não está previsto o uso de qualquer sistema de esgoto, já que a exploração se faz em
flanco de encosta, o nível freático se encontra abaixo do fundo das escavações, e o
desmonte prossegue sempre pela via seca.

Deste modo, a drenagem das águas pluviais far-se-á naturalmente, pelas linhas de
água existentes, eventualmente reconduzidas, sem que nunca se ponha em causa a
estabilidade nas frentes de desmonte.

A eventual acumulação de água de escorrência no fundo das escavações será
resolvida com a abertura de valas que restabeleçam o normal funcionamento da rede
de drenagem.

Equaciona-se a possibilidade da implementação de um sistema perimetral de
drenagem das águas pluviais e a construção de uma bacia de decantação, nos
sectores de cota mais baixa dos núcleos de exploração, para, na eventualidade de em
situações excepcionais de precipitação se gerarem afluxos consideráveis de água à
base das escavações, se permitir, de uma forma natural, a infiltração precoce da
chuva e a precipitação dos SST por ela carregados, previamente à drenagem natural
para as linhas de água mais próximas.

3.9 – Protecção Ambiental e Recuperação Paisagística

A lavra de uma mina a céu-aberto não induz modificações irreversíveis sobre o meio
ambiente, mas perturba-o, em especial no que se refere à paisagem. O processo de
recuperação de uma exploração passa por duas fases distintas, a recuperação
ambiental e a recuperação paisagística.
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3.9.1 – 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.

Em anexo ao Plano de Mina, apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos a
implementar na concessão C-15 "COVÃO".

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, para papel, embalagens e vidro, a fim da sua disposição no
contentor dos Serviços Municipalizados da Guarda.
◙ 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:

a

armazenagem

destes

resíduos será feita separadamente de outros resíduos, nomeadamente de resíduos
facilmente inflamáveis, em reservatório estanque colocado dentro de bacia de
retenção a qual deverá ser igual ou superior a 25% da capacidade total dos
reservatórios associados e nunca inferior a 110% da capacidade de armazenagem do
maior reservatório. Propõe-se bidões de aço com uma capacidade de cerca de 200
litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve exceder os 98%, e a
identificação dos mesmos segundo a sua tipologia. A tipologia dos recipientes deverá
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corresponder ao código 15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de
3/3.nA mudança de óleos nunca se realiza nos locais de exploração.
◙ 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 metálicas. A tipologia destes recipientes deverá corresponder ao código
15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de 3/3.
◙ 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
com

contaminados

por

óleos;

Acondicionamento/armazenamento:

em

bidões

estanques de aço, fechados e com tampa hermética. A tipologia destes recipientes
deverá corresponder ao código 15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de
3/3.
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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,

reparação

do

equipamentos e reciclagem e valorização de óleos usados. Estas empresas efectuam
a recepção dos resíduos, transporte e seu armazenamento e/ou acondicionamento,
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.

Os meios mecânicos usados na exploração serão alvo de manutenção periódica. Será
dada especial atenção ao funcionamento dos catalizadores que equipam as máquinas,
os quais têm como objectivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores.

A emissão de poeiras durante as operações de extracção e transporte será
minimizada pela aspersão de água nas frentes de desmonte e nas pistas de rodagem,
sempre que o nível de empoeiramento assim o justifique.

A cobertura de solo e sub-solo removida, transportada e resguardada não será
contaminada por qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido, sucata ou
escombreira que impossibilite a sua reutilização durante a recuperação paisagística.

A utilização do equipamento de protecção individual, a aplicação dos silenciadores e
catalizadores nas máquinas, e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de
desmonte, são medidas que reduzirão de forma efectiva o risco de acidentes de
trabalho, o ruído, a emissão de gases e o empoeiramento, minimizando os efeitos
destes sobre a saúde dos trabalhadores e transeuntes.
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3.9.2 – 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.

Atendendo ao substrato arbóreo da envolvente e às características climáticas a
espécie seleccionada para o povoamento florestal é o Pinus pinaster (pinheiro bravo).

O modelo de recuperação paisagística a implementar na área efectiva de exploração
compreende as seguintes fases:

1ª Fase – reflecte as medidas de recuperação paisagística e ambiental a
implementar no imediato (período 0-5 anos);

2ª Fase – reflecte as tarefas a implementar em concomitância com o
desenvolvimento da lavra e no final da vida útil da área de exploração (período
5-34 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 dos núcleos de exploração, assim como da conclusão da recuperação do
sector contíguo à EN 18, já iniciada. Nas Planta 2 e 3 em anexo ao presente capítulo
ilustram-se as medidas de recuperação a implementar. A memória descritiva das
mesmas apresenta-se nos parágrafos seguintes.
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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 das escavações. Os taludes deverão ser colocados a
uma distância mínima de 2 metros do referido bordo, em todo o seu perímetro (cerca
de 624 m no núcleo de exploração 1 - “Covão” e 524 metros no núcleo de exploração
2 - “Benespera”). As dimensões médias do talude de protecção são: 2 largura × 1.0 m
de altura, pelo que na sua construção serão utilizados cerca de 1148 m3 de terras
vegetais e material estéril.

Sementeira de Espécies Arbustivas sobre as Plataformas de Enchimento Contíguas à
EN18 - Esta acção visa a estabilização mecânica destas plataformas, o controlo da
erosão hídrica das mesmas e a camuflagem de todo esse sector. A sementeira será
do tipo Euro Control, sendo aplicada por equipamento do tipo FINN sobre os três
patamares de enchimento já criados (Planta 2 em anexo ao presente capítulo). A
cartografia desta medida apresenta-se nas Plantas 3 e 4 em anexo ao presente
capítulo, indicando que se trata de uma medida a implementar em concomitância com
o desenvolvimento da lavra e a ser acompanhada até ao final da exploração. A área
abrangida pela mesma corresponde à área total das três plataformas, ou seja 11330
m2, sendo gastas cerca de 397 kg de sementes (35 g/m2).

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;
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c) Rega das pistas de circulação nos céus abertos, 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 das escavações 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 das escavações para a ocupação florestal.

A recuperação paisagística da área correspondente à base das escavações contempla
as seguintes tarefas (Planta 4 em anexo ao presente capítulo):

Suavização dos Taludes Finais da Escavação – no sentido de se aproximar o perfil
final obtido após a exploração da mina com o perfil inicial, tanto quanto possível, os
degraus sofrerão um tratamento tendente à sua suavização. Este tratamento consistirá
na quebra das cristas destes taludes quer através do uso de explosivos quer através
do uso do martelo demolidor. O material a quebrar no talude serve de enchimento ao
degrau imediatamente inferior e assim sucessivamente. Com esta actuação atenuarse-á o impacte visual provocado pela cicatriz do desmonte e angulosidade dos
patamares.

Enchimento Parcial das Escavações – esta acção consistirá na deposição de um
substrato de material estéril de natureza granítica sobre a base das escavações,
seguida de modelização para aproximação do relevo final à sua configuração inicial.
Esta tarefa abrange as seguintes áreas:
- Núcleo 1 - "Covão": área = 25 191 m2;
- Núcleo 2 - "Benespera": área = 22 643 m2;
apontando-se para uma altura máxima de enchimento de cerca de 10 metros.
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Colocação do Horizonte de Terras Vegetais – esta tarefa consiste na colocação de um
horizonte de terras vegetais considerado razoável (entre 0.2 a 0.4 m) sobre a base
preenchida das escavações, numa área de aproximadamente 43 372 m2, no núcleo de
exploração 1 - “Covão" (correspondendo aos 25 191 m2 da base da escavação
acrescidos dos 17 181 m2 dos patamares de escavação), e de aproximadamente
28342 m2 no núcleo de exploração 2 - “Benespera” (correspondendo aos 22 643 m2 da
base da escavação acrescidos dos 5 599 m2 dos patamares de escavação), sucedida
de nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias agrícolas (ex.
escarficador e fresa). No total serão utilizados cerca de 21 2144 m3 de terras vegetais.

Sementeiras de Espécies Arbustivas - De forma idêntica ao implementado sobre as
plataformas de enchimento contíguas à EN18, a base das escavações será semeada
com espécies arbustivas do tipo Euro Control, abrangendo áreas de 25 191 m2 no
núcleo 1 ("Covão") e 22 643 m2 no núcleo 2 ("Benespera"). No total, serão gastas
cerca de 1675 kg de sementes (35 g/m2).

Sementeiras de Espécies Herbáceas - Sobre o substrato de terras vegetais, na zona
dos patamares de escavação, serão implementadas sementeiras de espécies
herbáceas, também do tipo Euro Control, abrangendo áreas de 17 181 m2 no núcleo 1
("Covão") e 5 699 m2 no núcleo 2 ("Benespera"). No total, serão gastas cerca de 800
kg de sementes (35 g/m2).

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 477 pinheiros no núcleo de exploração do “Covão”, e 158
pinheiros no núcleo de exploração da “Benespera” em compasso de 6×6 m, visando a
integração florística da área de intervenção da concessão bem como a sua
revitalização natural e cénica.

Plano de Desactivação e Desmantelamento de Anexos e Equipamentos –
Relativamente aos equipamentos fixos da linha de britagem e infra-estruturas
associadas, estas serão desmanteladas, removidas para fora da área e expedidas
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para unidades de reciclagem e reutilização, em particular no que respeita a sucatas e
estruturas em ferro e outras ligas metálicas. A área por elas ocupada ficará livre de
entulhos, sucatas, blocos de betão, etc., e seguidamente nivelada e regularizada.

3.10 – Cronograma de Trabalhos

A programação temporal dos trabalhos a realizar na concessão C-15 “COVÃO”
durante o período de vida útil da área de alargamento (34 anos) apresenta-se na
forma de cronograma no Quadro 9, incorporando as fases de preparação (medidas de
camuflagem e salvaguarda da segurança na vizinhança imediata das escavações),
exploração (desmonte do maciço), recuperação paisagística (enchimento das
escavações e repovoamento herbáceo / arbustivo da superfície de enchimento), e
desactivação (desmantelamento dos equipamentos e descompactação / regularização
da área dos anexos).
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Quadro 9: Cronograma de trabalhos para a vida útil da área de alargamento da
concessão C-15 “COVÃO”.

Tarefas

Acções e medidas a implementar

Vida Útil da
Exploração
(em anos)
0-5

5-34

Implementação da “elevação triangular” no perímetro integral
Trabalhos de

dos sectores de exploração e implementação da

preparação

hidrossementeira sobre as plataformas de enchimento contíguas
à EN 18

Trabalhos de
Desmonte do filão aplito-pegmatítico nos sectores de exploração
exploração (lavra)
Suavização dos Taludes Finais
Enchimento da corta dos sectores de exploração
Colocação de substrato de terras vegetais sobre o enchimento
nos sectores de exploração
Trabalhos de
Execução das hidrossementeiras de espécies arbustivas e
Recuperação
herbáceas sobre as bases das escavações e sobre os
Paisagística
patamares finais das mesmas
Reflorestação arbórea nos sectores de exploração
Plano de Desactivação e Desmantelamento de Anexos e
Equipamentos
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ANEXO AO CAPÍTULO 3
PLANTAS DO PROJECTO
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4 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

4.1 – Considerações Gerais

A caracterização da situação de referência tem por objectivo qualificar os principais
descritores biofísicos e socio-económicos da área em estudo, de forma a averiguar o
estado actual do ambiente na área onde se insere o projecto de exploração
denominado concessão C-15 "COVÃO", bem como na sua envolvente mais próxima.

O limite geográfico da área em estudo foi definido de acordo com as características
dos descritores 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, demografia

e

actividades económicas, património arqueológico e arquitectónico. Consoante o
descritor em estudo, consideraram-se adequadas as áreas de análise que passam a
enunciar-se:
◊Unidades Homogéneas de Carácter Regional – Neste tipo de domínio geográfico,
incluem-se, por exemplo, a geologia, a paisagem, as unidades pedológicas da
cartografia de solos à escala 1/1000000, publicadas no Atlas do Ambiente, as
unidades hidrogeológicas da Orla Ocidental de Portugal Continental, publicadas no
livro Sistemas Aquíferos de Portugal, de Costa Almeida et al. (2000), ou a cartografia
de áreas protegidas e sítios classificados publicada pelo Instituto de Conservação da
Natureza e Biodiversidade;
◊Unidades Administrativas (Distrito, Concelho, Freguesia) – Este tipo de domínio
geográfico é o mais adequado à caracterização da rede viária regional e local, dos
parâmetros socio-económicos (actividades económicas, demografia, educação,
cultura, etc.) e do património arqueológico e arquitectónico. A especificidade e o
domínio ambiental abrangente destes descritores leva à integração da área em estudo
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a uma escala regional, nomeadamente ao nível do concelho da Guarda e ao nível das
freguesias de Vela e Benespera.
◊Bacia Hidrográfica – Este domínio geográfico foi considerado adequado à
caracterização dos descritores biofísicos topografia e recursos hídricos (hidrografia e
hidrologia de superfície). Com efeito, a área do projecto insere-se nas bacias
hidrográficas dos ribeiros de Lagares e Gaia, sendo estas que serviram de base à
caracterização dos descritores biofísicos acima referidos;
◊Receptores Sensíveis – Neste domínio houve a preocupação de considerar uma
envolvente alargada da concessão abrangendo as povoações mais próximas, de
forma a averiguar junto das populações os efeitos do empoeiramento e do ruído
gerados pela actividade nos núcleos de exploração;
◊Concessão e Núcleos de Exploração – Neste domínio procurou centrar-se a área
em estudo até aos limites definidos pela área total da concessão (167,42 hectares),
pormenorizando-se a análise na área dos núcleos de exploração (13,31 hectares),
sobretudo nos descritores que irão sofrer maior afectação com o desenvolvimento da
exploração, como é o caso da topografia, ocupação do solo, flora e vegetação.

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, área envolvente à concessão e área de exploração.

No Quadro 10 assinalam-se os domínios geográficos que serviram de base à
caracterização de cada um dos descritores analisados no presente Estudo de Impacte
Ambiental.
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Quadro 10 − Síntese dos domínios geográficos que serviram de base à caracterização
de cada um dos descritores abordados no presente EIA.
Unidades
Divisões
Bacia
Homogéneas
de
Administrativas Hidrográfica
Carácter Regional

Descritor

Receptores
Sensíveis

Concessão
e Núcleo de
Exploração

Geologia
Geomorfologia
Solos
Uso do Solo
Ordenamento
Território
Clima

do

Recursos Hídricos
Paisagem
Ecologia
Ambiente
Acústico
Qualidade do Ar
Rede Viária
Património
Arquitectónico e
Arqueológico
Sócio-Economia

4.1.1 – Fontes de Informação

A caracterização da situação ambiental de referência apoiou-se fundamentalmente
nas seguintes fontes de informação:
◊ 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, ecologia e modelação
ambiental, prospectos de divulgação relativos a áreas protegidas, cartografia temática
diversa e respectivas memórias descritivas;
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◊ Documentação interna da ALDEIA & IRMÃO, 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;
◊ Na interpretação de fotografias aéreas à escala 1/25000 e de cartografia temática
variada (geologia, uso do solo, etc.) a diversas escalas, que cobrem a região em
estudo;
◊ Nos reconhecimentos e levantamentos de campo efectuados, com maior relevância
para os realizados na área do projecto e na sua envolvente;
◊ No Estudo de Impacte Patrimonial realizado especificamente para a área do projecto
pela CRIVARQUE, LDA.
◊ Em informação disponível nas seguintes instituições:
- Câmara Municipal da Guarda
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)
- Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH-Centro)
- Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN)
- Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia (DRCME)
- 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 – Enquadramento Geológico

4.2.1 - Geologia Regional

A área em estudo insere-se no contexto geomorfológico designado por Zona de
Transição entre o Maciço da Serra da Estrela e a Superfície de Aplanamento a Este,
ou seja na figura geomorfológica do Horst da Serra da Estrela. De facto, o sistema de
falhamento deste acidente tectónico está bem representado pela fracturação
NNE−SSW e é responsável pelo traçado rectilíneo dos principais cursos de água (ex:
Ribeira da Gaia, Ribeira da Amezendinha e Ribeira da Teixeira). Um outro sistema
igualmente expresso nos cursos de água tem orientação preferencial NNW−SSE, que
segundo Ribeiro (1979) tem origem simultânea aos primeiros episódios da deformação
tardi-Hercínica.

No contexto geológico regional, a concessão C-15 “COVÃO” está inserida no
designado sector do “Seixo Amarelo”. Neste sector, as áreas cartografadas são
essencialmente de natureza granítica (Figura 6a), aqui representada pela variedade
textural do granito porfiróide de grão grosseiro a médio (γπg) predominantemente
biotítico (granito regional), que Ramos (1981) denominou por granito da Guarda. O
granito regional apresenta homogeneidade textural, embora existam algumas
variações de fácies nomeadamente na mineralogia, tamanho do grão, maior ou menor
abundância e dimensões dos porfiroblastos de feldspatos, que segundo Ramos (1981)
estarão relacionados com as próprias fases dos processos de cristalização
magmáticas e com fenómenos tardios com evidência de metassomatismo provocado
por fluidos mineralizadores. São visíveis afloramentos onde os fenocristais de
feldspato se dispõem segundo uma orientação preferencial, próxima das direcções da
3ª fase de deformação Hercínica.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

73

RELATÓRIO SÍNTESE

Figura 6a – Geologia regional da área da concessão “COVÃO”.
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Relacionado com os granitos Hercínicos porfiróides essencialmente biotíticos, existe
um extenso campo filoneano, com atitude sub-horizontal, ou seja, soleiras de natureza
pegmatítica e aplito-pegmatítica constituídas por quartzo, feldspato e moscovite, por
vezes com mineralização litinífera por lepidolite ou estanífera por cassiterite. Uma
grande parte destas soleiras, com mineralizações de Sn, foi em tempos alvo de
exploração, pelo que em muitos locais se encontram escombreiras de antigos
desmontes quer a céu aberto quer por lavra subterrânea. Salientam-se também os
depósitos aluvionares imaturos com origem no desmantelamento dos filões estaníferos
associados ao granito regional. Os sedimentos depositaram-se na Ribeira da Gaia
originando assim um importante jazigo estanífero secundário tipo placer, que deu
origem, em tempos, a importantes explorações.

Associados aos 2 principais sistemas de fracturação conjugada segue-se uma outra
fase tectónica tardia, com direcção NE-SW a E-W, acompanhada da intrusão de filões
básicos e filões aplíticos, estes últimos bem representados na área em estudo.

4.2.2 - Fracturação

A área em estudo, como já foi referido anteriormente, surge encaixada na zona de
transição do acidente tectónico designado Horst da Serra da Estrela. O controlo
estrutural do bordo SE, provocado pelo sistema WNE-SSW, com fracturação expressa
pela intrusão de filões de quartzo brechóide (alinhamento NE-SW), nomeadamente
entre Gonçalo-Vela, tardi-Hercínica, terá rejogado e controlado a implantação dos
granitos porfiróides biotíticos tardi-D3 da Covilhã-Belmonte-Sabugal (Ramos, 1994).
As fracturas com direcção NE-SW, com movimentação vertical, na orogenia Alpina,
afectaram a fracturação tardi e pós Hercínica controlando e rejeitando o sistema
conjugado NNW-SSE. A fracturação da área em estudo, bem expressa na topografia
local, está directamente relacionada com a natureza mineralógica e textural do granito
regional da série intermédia sintectónica a D3 e do granito porfiróide biotítico tardi e
pós-tectónico da série tardia - plutonito de Fráguas-Pena Lobo (Ramos, 1981).
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4.2.3 - Corpos Filoneanos

A área em estudo localiza-se no extremo sul da faixa Gonçalo-Seixo Amarelo onde se
concentram as principais jazidas pegmatíticas portadoras de mineralização primária de
Sn, minerais de lítio e metais raros conhecidos no nosso país. Estes corpos
pegmatíticos são constituídos essencialmente por quartzo, feldspatos sódicos, sódicopotássicos e potássicos, e minerais de lítio, sendo por isso uma parte importante de
matéria-prima no fabrico de pavimento, revestimento e sanitários, onde são usados
como fundentes cerâmicos.

O extenso campo filoneano de idade sin a tardi-Hercínica intrui parte dum antigo
orógeno Hercínico da Zona Centro Ibérica. De acordo com os dados geológicos,
geomorfológicos, estruturais, químicos e/ou petrográficos e mineralógicos, o cicIo
Hercínico tem um papel importante na implantação dos granitos porfiróides,
essencialmente biotíticos, aos quais está associado o extenso campo filoneano
portador da mineralização (Ferreira et al ,1987).

Os corpos filoneanos com mineralização de Sn, minerais de lítio e metais raros, estão
associados a um extenso conjunto aplito-pegmatítico sub-horizontal (pendor <30°) –
soleiras aplito-pegmatíticas (Ramos, 1994).

4.2.4 - Génese do Campo Filoneano

Após estudos sobre as relações geométricas, texturais e mineralógicas dos principais
tipos de granitos que foram classificados com base no período de implantação
relativamente às fases da orogenia Hercínica (Ramos 1991, 1994), chegou-se à
conclusão de que as soleiras aplito-pegmatíticas que intruem o granito porfiróide,
grosseiro, biotítico, estarão relacionadas com o plutonito de Fráguas - Pena Lobo,
pertencente à série de leucogranitos tardios relativamente a D3. Este granito, aflorante
a E e SE da área em estudo, proveniente de uma fácies mais tardia, terá induzido no
granito regional metassomatismo e fusão parcial certamente condicionada pelo sulco
Dúrico - Beirão e cisalhamento de Penalva do Castelo -Tranguntia. A disposição
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peribatólica das soleiras mineralizadas, com teores mais elevados em Li do que em
Sn, nas zonas mais distais do exocontacto, levam a supor uma localização
preferencial das soleiras em relação ao plutonito de Fráguas - Pena Lobo, ou seja às
zonas de cúpula do corpo intrusivo. Também do ponto de vista geoquímico e
petrográfico, o plutonito de Fráguas – Pena Lobo e cúpulas associadas possuem
teores de Sn, Li, B, Be, Nb e Rb mais próximos dos corpos mineralizados do que o
próprio granito regional. A disposição das soleiras na zona de exocontacto do granito
regional com as cúpulas graníticas alóctones, associadas às fracturas sub-horizontais,
condicionadas pela fracturação Hercínica cisalhante (D3 e D4), determinam a
implantação e arrefecimento dos fluidos mineralizadores do granito tardio (Ramos,
1994).

Embora não aflore na área objecto deste estudo, será oportuno tecer algumas
considerações sobre o estilo de implantação de plutonito de Fráguas com vista ao
entendimento da origem genética do campo filoneano associado ao granito regional. A
implantação deste corpo intrusivo terá gerado processos de abertura de fracturas subhorizontais, pré-existentes (sin a tardi-Hercínicas), que funcionaram como "armadilhas
estruturais", permitindo a circulação de fluidos e enriquecimento em voláteis. O rápido
arrefecimento provocado pela libertação da fase pneumatolítica (água e outros) terá
originado a precipitação das fases aplítica e/ou pegmatítica, que deu origem
posteriormente ao extenso campo filoneano. A origem desta fracturação subhorizontal, estará dependente da própria intrusão do plutonito e relacionada com os
condicionalismos desta com a deformação do granito regional e sua relação com o
orógeno Hercínico, nomeadamente o estado de consolidação e fases do seu
arrefecimento lento.

4.2.5 - Geologia Local

A implantação da concessão do “COVÃO” e respectivos núcleos de exploração, sobre
extracto da folha nº 18C da Carta Geológica de Portugal, apresenta-se na Figura 6b.
Verifica-se que toda a zona se insere em domínio de granitos porfiróides de grão
grosseiro a médio (γπg), afectados pela intrusão de filões de aplito-pegmatito (γAp).
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Do ponto de vista macroscópico, o granito porfiróide de grão grosseiro a médio possui
na matriz quartzo com forma subeuédricas translúcida de cor cinzenta com 2 a 5 mm
de diâmetro, cristais de feldspato com forma tabular e biotite em palhetas ou
agregados. No seio da matriz, destacam-se os porfiroblastos idiomórficos (com 3-6 cm
× 2-3 cm de diâmetro ou mais raramente 8-10 cm × 3 cm). É notória a relativa
homogeneidade textural do granito. Os porfiroblastos de feldspatos de dimensão
decimétrica, por vezes, possuem orientação planar definida de acordo com as
estruturas da 3ª fase de deformação Hercínica. O granito regional, ou seja o granito da
Guarda, pertence à série intermédia dos granitos sin-tectónicos relativamente a D3
(Ramos 1992).

Relativamente homogéneo na área em estudo, o granito porfiróide não apresenta
variação de fácies significativa. Após os levantamentos de campo, observou-se que
este se encontra frequentemente alterado, por vezes com ferruginização intensa. A cor
alaranjada ou vermelha escura que se observa resulta da rubefação dos porfiroblastos
de feldspatos e da matriz quartzo - feldspática em zonas de falha com movimentação
e circulação de fluidos que remobilizam o ferro para zonas preferencialmente paralelas
aos acidentes tectónicos mais importantes.

Na generalidade, o granito regional mostra um elevado grau de alteração hidrotermal,
com fenómenos locais (zonas de falha) de caulinização e epidotização, observáveis
em antigos trabalhos mineiros, barreiras de caminho ou escavações (poços e
represas) para aproveitamento de águas superficiais. Um dos aspectos mais notáveis
da diferenciação do granito regional é o fenómeno da feldspatização. A variação na
abundância e tamanho dos porfiroblastos (dimensão centimétrica) tem distribuição
irregular, contudo quase sempre relacionada com zonas de cisalhamento e fracturação
intensa e proximidade de filões pegmatíticos.

Um outro fenómeno de diferenciação textural, designado por "schelieren" (Ramos,
1981 e 1994), é caracterizado pela existência de bandas e encraves de composição
mais máfica (biotite e encraves xistentos) de um modo geral associadas a fracturas
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tardias. Este fenómeno textural não é particularmente fácil de identificar na área em
estudo, pelo menos na identificação dos seus contactos com o granito regional.

4.2.6 - Falhamento e Sistemas de Fracturas

O falhamento da área em estudo está associado a vários acidentes tectónicos à
escala regional de idades ante, sin e pós- hercínicas, que terá rejogado em
consonância com os vários episódios tectónicos (orogenia Hercínica e Alpina). A
complexidade de interpretação da rede de fracturas e sistemas a que estão
associadas, aliada a difícil identificação local, obrigou-nos a recorrer quer a fotografia
aérea quer a cartografia já existente (Ramos, 1981 e 1994). Por outro lado, a intensa
vegetação rasteira, grau de alteração do granito regional, escassos cortes no terreno e
de barreiras dos caminhos, condicionaram a identificação das fracturas à escala do
afloramento. Os levantamentos de campo indicaram a existência de dois sistemas de
fracturas principais, um com direcção preferencial NNE-SSW e outro com direcção
aproximada E-W.

O sistema de fracturas com orientação NNE-SSW está bem marcado na topografia
local. As linhas de água melhor vincadas no relevo, com orientação NNE a NE, estão
certamente relacionadas com este sistema de fracturação. O sistema E-W está na
área em estudo representado por falhas inversas com alguns rejeitos segundo a
componente vertical. Apesar da identificação deste sistema de fracturas, o facto mais
importante do ponto de vista estrutural na área em estudo é o prolongamento para sul
do grande acidente cisalhante NE-SW que atravessa a área em estudo. A esta
fractura, identificada desde a povoação da Vela até SW de Gonçalo, está por vezes
associada localmente um imponente filão de quartzo brechóide com evidência de
vários episódios de recristalização de quartzo por vezes com 5 a 10 metros de
espessura e varias dezenas de metros de extensão. Falhas com orientação NW-SE e
com preenchimento de filões quartzosos são nitidamente posteriores ao sistema
preferencial.
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4.2.7 - Jazigo Mineral

O extenso campo filoneano aflorante na área em estudo e sua envolvente é
constituído por soleiras aplito-pegmatíticas, filões e massas aplíticas, filões de quartzo
e de pórfiro ácido. Assumem particular interesse neste estudo os pegmatíticos
cerâmicos, ou seja, as soleiras aplito-pegmatíticas fornecedoras de feldspatos sódicos,
sodico-potássicos e potássicos, e minerais de lítio.

Neste trabalho foi adoptada a classificação de Ramos (1981, 1994) que agrupa os
vários tipos de soleiras em 3 famílias:
- Soleiras litiníferas;
- Soleiras estaníferas;
- Soleiras mistas.

Estes corpos pegmatíticos possuem, dum modo geral, pendor inferior a 30°, subhorizontal, ondulante, e várias dezenas de metros de extensão. A espessura é
variável, de vários centímetros até cerca de 3 metros (soleiras litiníferas).
Estruturalmente acompanham o relevo, interceptando-o, com paralelismo dos
encostos às curvas de nível.

Do ponto de vista mineralógico, os minerais essenciais são: quartzo, feldspato-K,
albite, moscovite, lepidolite e mica litinífera. Quanto aos minerais secundários, ocorrem
entre outros: turmalina, berilo, cassiterite, caulinite, sericite, rútilo, hidróxidos de ferro,
etc.

Estruturalmente, caracterizam-se pela existência dum granulado grosseiro composto
por quartzo, feldspato-K, albite, agregados de moscovite e mica litinífera - fase
pegmatitica. A envolver esta fase existe um outro conjunto de minerais de grão fino,
sacaróide, composto por: quartzo, albite e moscovite - fase aplítica.

A alternância da disposição destas duas fases na mesma soleira induz zonamento
quase sempre preferencial da fase pegmatítica junto dos encostos. A distinção entre
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os vários tipos de soleiras cartografadas tem por princípio a cor beije clara das soleiras
estaníferas, enquanto nas soleiras litiníferas predomina a cor lilás, rosada a violácea,
com brilho metálico da lepidolite. A intensidade da cor lilás é quase sempre função do
teor em lítio.

4.3 – Geomorfologia

4.3.1 - Caracteres Geomorfológicos Regionais

A concessão C-15 "COVÃO" insere-se na extensa bacia hidrográfica do rio Tejo, perto
da confluência desta com a também extensa bacia hidrográfica do rio Douro e com a
bacia hidrográfica do rio Mondego. Na região onde se insere a concessão, a
geomorfologia é condicionada pela geologia da zona geotectónica onde se insere - a
Zona Centro Ibérica. Nesta zona, predominam rochas xistentas do Complexo Xistograuváquico e maciços graníticos hercínicos, sendo notável o escalonamento da
superfície de referência ou inicial em degraus com orientação NE-SW. O degrau mais
elevado é constituído pelo planalto da Serra da Estrela, onde se atinge a altitude de
1993 m, e situa-se no limite norte da bacia, que se prolonga para SW, com cotas
decrescentes, pelas serras de Açor (1418 m) e da Lousã (1250 m). O segundo degrau
é constituído, de NE para SW, pelas serras da Malcata (1200 m), Gardunha (1227 m)
e Alvelos (1080 m). Entre esta linha de alturas e a anterior, fixou-se o traçado sinuoso
do rio Zêzere, cujo curso superior, localizado na serra da Estrela, a montante de
Manteigas, percorre um vale tipicamente glaciar, com secção em U. O terceiro degrau
é constituído pela área planáltica de Castelo Branco e Sarzedas, com cotas da ordem
de 400 m. Segue-se um quarto degrau, com cotas da ordem de 200 m, no qual se
fixou o curso médio do Pônsul. As passagens de degrau para degrau estão
assinaladas por escarpas de falhas com a mesma orientação NE-SW dos degraus.
Esta orientação estrutural, persistente em toda a zona Centro Ibérica, constitui o
principal controlo da rede de drenagem designadamente, dos rios Zêzere e Pônsul.
Salientam-se da aplanação geral escalonada alinhamentos de relevos com orientação
NNW-SSE, discordantes, portanto, daquela orientação estrutural NE-SW. Trata-se de
relevos residuais constituídos por rochas quartzíticas, duras, do Ordovícico, que
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resistiram diferencialmente à erosão, em particular quando a intensidade desta
cresceu em resultado do abaixamento do nível de base.

A área da concessão C-15 "COVÃO" localiza-se na transição entre o segundo e
terceiro degraus, colocando-se entre as cotas dos 600 e 800 metros.

Além destes relevos alinhados, de tipo apalachiano, existem ainda outros relevos
residuais, de tipo inselberg (ou monte-ilha), de que são exemplo os relevos de
Monsanto e Belmonte. Em qualquer dos degraus morfológicos acima referidos, os
principais eixos fluviais aparecem encaixados, com menores encaixes nos cursos
superiores que nos cursos inferiores, onde chegam a ultrapassar 100 m. Nos cursos
superiores, alguns dos cursos de água apresentam mesmo características senis, pois
percorrem áreas aluvionadas, como sucede com a ribeira de Meimoa, na região
conhecida por Cova da Beira, e com o Zêzere a montante de Alcaria. Nos degraus
morfológicos mais elevados, o relevo de natureza xistenta apresenta um modelado de
dissecção com rebordos de erosão evidentes. Pelo contrário, nos degraus mais baixos
e sobretudo no mais baixo, onde persiste uma cobertura de sedimentos terciários, o
relevo é suave, típico de uma superfície de aplanação bem conservada. No
atravessamento dos relevos residuais (cristas quartzíticas) pelos cursos de água
constituíram-se estreitamentos dos vales que, nalguns casos, originaram verdadeiras
gargantas, como sucedeu nas Portas do Ródão (rio Tejo) e na Foz do Cobrão (rio
Ocreza).

4.3.2 - Caracteres Geomorfológicos Locais

Ao nível local, a área afecta ao Projecto de Alargamento da Concessão C-15
"COVÃO" insere-se na zona de cabeceira da bacia da Ribeira da Gaia, em particular
na sub-bacia compreendida entre a sua nascente e a confluência do seu troço
principal com os afluentes Ribeira de Lagares e Ribeira de Santo Amaro. A topografia
da envolvente destes ribeiros, mostra-se na Figura 7.
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Na vizinhança da ribeira da Gaia e seus afluentes Ribeira de Lagares e Ribeira de
Santo Amaro, as altitudes variam dos 500 m (foz) aos 1000 m (zonas de cabeceira). A
área em estudo coloca-se sobre flancos de encosta da bacia com cotas a variar
grosso modo entre os 600 e os 800 m.

A ribeira da Gaia provoca um entalhe na superfície topográfica que se manifesta
através de vales com direcções preferenciais NE−SW e NNW−SSE. O seu trajecto
contorna a área em estudo pelo seu limite SE.

O mapa de declives da envolvente à área do projecto apresenta-se na Figura 8. Pode
concluir-se que a zona de cabeceira dos cursos de água que atravessam a região
(Gaia, Lagares e Santo Amaro) é bastante declivosa enquanto que na zona onde
esses mesmos cursos de água confluem se forma uma superfície de aplanação com
largura e extensão apreciáveis. A área da concessão abrange sectores com topografia
relativamente acidentada, mas também locais relativamente planos, como é, por
exemplo, a área do núcleo de exploração da "Benespera".

No que respeita à exposição das vertentes (Figura 9), há uma estreita relação entre
esta e a hidrografia: os vales de orientação NE-SW apresentam encostas viradas a
Oeste-SW e Este-SE; nas zonas onde a hidrografia não apresenta uma orientação
preferencial, forma-se um mosaico de exposições sem tendência definida, embora no
extremo sul da figura se detecte uma predominância das encostas expostas a Norte.
Na área da concessão, a exposição das vertentes é condicionada pela linha de
cumeada da elevação montanhosa onde a mesma se insere, sendo que a metade
Oeste da área apresenta exposição a Oeste-SW enquanto que a metade Este
apresenta exposição a Este-SE. Este cenário também se aplica aos núcleos de
exploração, uma vez que o núcleo de exploração do "Covão" se localiza integralmente
na metade Oeste da área de concessão, de um dos lados da referida linha de
cumeada, enquanto que o núcleo de exploração da "Benespera" se localiza
integralmente na metade Este, do lado oposto daquela linha divisória.
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Figura 9 - Mapa de exposição de encostas da envolvente
à concesão do "Covão".
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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 informação de carácter geral,
como sendo o Atlas do Ambiente que descrimina os tipos de solo mais frequentes em
todo o território nacional (unidades pedológicas da cartografia de solos à escala
1/1000000). Utilizaram-se ainda 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, executámos 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. A observação dos perfis de solo
processou-se de forma diferente consoante o tipo dos mesmos. No caso dos
cambissolos, ela foi feita directamente sobre taludes de estrada ou caminhos, no caso
dos fluvissolos recorreu-se a uma sonda holandesa graduada com 150 cm de
cumprimento total e 20 cm de cumprimento do amostrador, com a qual se obtiveram
amostras a cada 20 cm de profundidade.

Sendo que os solos ocorrentes reflectem as características do substrato geológico que
os suportam, estando a sua génese relacionada fundamentalmente com a alteração
das rochas de natureza granítica que ocupam a totalidade da região, o
reconhecimento de campo efectuado em zonas relativamente próximas da área do
projecto, permitiu validar alguns dos aspectos de carácter geral reconhecidos pela
cartografia publicada, bem como tecer algumas considerações mais pormenorizadas
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sobre as características morfológicas e estruturais dos solos ocorrentes na área do
projecto e sua envolvente mais próxima.

4.4.1 – Enquadramento Regional

Segundo a carta de solos do Atlas do Ambiente, a envolvente alargada à área da
concessão é palco do desenvolvimento de cinco tipos de solo: cambissolos,
fluvissolos, luvissolos, litossolos e rankers (Figura 10).

Caracterização Geral dos Cambissolos e dos Fluvissolos
◊ Cambissolos – São os solos com maior representação cartográfica na área
estudada. De uma forma geral são solos de espessura mediana, de cor parda escura
a parda amarelada, textura arenosa a franco-arenosa, e com bastante saibro, cascalho
e calhau rolado ou sub-rolado. De compacidade pequena a média, trata-se de solos
bastante porosos, com consistência branda a ligeiramente dura. Não plásticos e não
adesivos, os cambissolos estudados apresentam teores medianos em matéria
orgânica, e capacidade de assimilação do fósforo e do potássio. De um modo geral
são ácidos, apresentam baixa soma de bases, pequena/média capacidade de troca
catiónica e baixo grau de saturação.
◊ Fluvissolos – São solos com expressão ao nível dos leitos da ribeira da Gaia. São
geralmente solos profundos e de cor parda escura a parda amarelada, de textura
ligeira franco-arenosa ou mediana franco-limosa. A compacidade é pequena a média,
a porosidade é elevada e a consistência branda. São geralmente solos friáveis, não
plásticos e não adesivos. Os teores em matéria orgânica são medianos, os de fósforo
e potássio assimiláveis. São solos ácidos, com baixa soma de bases, mediana
capacidade de troca catiónica e baixo grau de saturação.
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4.4.2 – Enquadramento ao Nível da Área do Projecto

Na área do projecto, o perfil tipo que surge com mais frequência é o de um cambissolo
que apresenta a seguinte sequência de horizontes: A-B-C-R (Figura 11). As margens
da ribeira da Gaia e afluentes são cobertas por fluvissolos de perfil A-C (Figura 12).

Figura 11 – Perfil tipo dos cambissolos da área do projecto.

Figura 12 – Perfil tipo dos fluvissolos da vizinhança da área do projecto.

Os cambissolos da envolvente à área do projecto apresentam as seguintes
características morfológicas: (1) O horizonte A é acinzentado, tem 18,4 cm de
espessura média, apresenta textura arenosa e é pouco pedregoso. Como elementos
de carácter mineralógico e estrutural, podem referir-se a concentração de grãos de
quartzo e a transição irregular para o horizonte seguinte; (2) O horizonte B é castanho
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escuro, tem 29,3 cm de espessura e apresenta textura franco-arenosa a argilosa. São
pouco frequentes os fragmentos rochosos resultantes da desagregação do substrato,
e como elemento de carácter estrutural refere-se a transição abrupta para o horizonte
seguinte; (3) O horizonte C (41,7 m de espessura média) é constituído por rocha
sedimentar desagregada de cor amarelada e misturada com restos de material
terrroso, que transita de forma progressiva para o horizonte R; e (4) O horizonte R é
constituído pela rocha ígnea intacta (granitos e soleiras aplito-pegmatíticas). Do ponto
de vista da aptidão, são solos com aptidão para a exploração florestal e com fraca
aptidão para a agricultura.

Os fluvissolos da área de estudo não apresentam grande diferença entre as camadas
A (11.3 cm de espessura) e C (68.3 cm), apenas a primeira é mais escura devido ao
maior teor em matéria orgânica. O facto de conterem pedregosidade de diferente
tamanho ao longo do perfil e camadas de seixo rolado permite classifica-los como
aluvissolos. Do ponto de vista da aptidão, são solos com aptidão elevada para a
agricultura, e são usados para esse fim.

4.4.3 – Uso dos Solos

As ocupações e usos dos solos na envolvente à concessão C-15 "COVÃO" mostramse na Figura 13, verificando-se o domínio de três grupos principais de usos do solo,
todos eles com subgrupos, a saber:
◙ Ocupação Agrícola − Áreas agrícolas, com domínio dos sistemas culturais e
parcelares complexos, mosaico de culturas temporárias de sequeiro, áreas de
agricultura com espaços naturais, e pomares. As manchas classificadas como
sistemas culturais e parcelares complexos surgem associadas aos leitos de água de
maior ordem, nomeadamente às ribeiras da Gaia, Lagares e Santo Amaro.
◙ Ocupação Florestal − Zonas florestais, com largo predomínio do pinheiro, por vezes
em associação com o eucalipto, verificando-se ainda a presença de manchas
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extensas de floresta não madura (afectada recentemente por desbastes e
replantações). A presença de outras folhosas (salgueiros, vidoeiros, etc.) é diminuta;
◙ Ocupação Semi-Natural, Industrial e Urbana − Outras áreas, onde se destacam
extensas zonas de matos e outra vegetação rasteira, as zonas urbanas e áreas
ocupadas por explorações de recursos geológicos e respectivos estabelecimentos
industriais (p.e. concessão C-15 "COVÃO").

No interior da área afecta à concessão C-15 "COVÃO" dominam as manchas florestais
de pinheiro bravo (ocupação florestal), em floresta do tipo aberto, e as zonas de mato.
Por se tratar de uma zona onde a actividade extractiva se desenvolve há diversos
anos, o núcleo de exploração do "Covão" está representado na figura como área
ocupada por exploração de recursos geológicos.

Nos últimos anos (2000-2006), não houve alterações significativas no uso dos solos,
conforme se ilustra nas Figuras 13a e 13b. Nos locais onde se registaram alterações,
elas corresponderam a desbastes de florestas de resinosas e mistas e a construções
rodoviárias.

4.4.4 – Capacidade do Uso do Solo no Interior da Concessão

O uso potencial do terreno no qual se insere o projecto foi determinado a partir da
Classificação de Capacidades dos Solos. Segundo este método, o critério de
classificação

depende

dos

seguintes

factores:

declive,

textura

do

solo

e

pedregosidade, clima, humidade (drenagem e disponibilidade de água) e risco de
erosão.

A estes factores acrescem os parâmetros intrínsecos à própria área que será
intervencionada pela lavra, tais como:
♦A dimensão e profundidade das cortas;

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

88

88000

86000

!Vendas
72000

!

!Quinta do Porto

0

250 500 m

74000

Quinta de Baixo
!

BENESPERA
!
ia
-2
Ga
8
o
1
r
N
ei
Rib
Variante

!

Rib
eira

Amezendinha

Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central

70000

VELA
!

Fontão
!

N1
8

es
Lag
ar

74000

!
Dominga FeiaAldeia Nova
!

A23

Albardeiros
!
N11
72

N52
8

72000

88000
86000

70000

tº Amaro
Ribeira S

05
N1

5

Rede Hidrográfica Primordial

Lugares

Figura 13a - Mapa de alterações do uso do solo
no período 2000-2006 e na envolvente à concesão
do "Covão". Apresentam-se os usos em 2000.

Florestas abertas, cortes e novas plantações

Floresta mista

Floresta de resinosas

Áreas em construção

USO DO SOLO

Estrada Nacional

Variante

A23

Rede Rodoviária Principal

!

Núcleos de Exploração (13,43 hectares)

Concessão do "COVÃO" (167,42 hectares)

´

88000

86000

Fontão
!

es
Rib
eira

Lag
ar

!Vendas
72000

!

!

Dominga Feia
Aldeia Nova
!

74000

!Quinta do Porto

0

250 500 m

74000

Quinta de Baixo
!

BENESPERA
!
ia
-2
Ga
o
r
i
N18
e
Rib
Variante

Amezendinha
!

A23

Albardeiros

N1
8

Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central

70000

VELA
!

!

N1172

N52
8

72000

88000
86000

70000

tº Amaro
Ribeira S

05
N1
5

Rede Hidrográfica Primordial

Lugares

Figura 13b - Mapa de alterações do uso do solo
no período 2000-2006 e na envolvente à concesão
do "Covão". Apresentam-se os usos em 2006.

Florestas abertas, cortes e novas plantações

Áreas em construção

Redes viárias e ferroviárias e espaços associados

USO DO SOLO

Estrada Nacional

Variante

A23

Rede Rodoviária Principal

!

Núcleos de Exploração (13,43 hectares)

Concessão do "COVÃO" (167,42 hectares)

´

RELATÓRIO SÍNTESE

♦O volume de material para regularização da depressão escavada;
♦A existência de terras vegetais para substrato de sementeiras de espécies
herbáceas e arbustivas de modo a viabilizar a recuperação de 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 dos céus abertos.

A conjugação e ponderação de todos os factores que directa ou indirectamente podem
condicionar o modelo de recuperação paisagística a implementar na concessão
deverá ser tida em linha de conta aquando da tomada de opções relativamente ao
modelo de recuperação e destino a dar ao espaço intervencionado.

No Quadro 11a podem observar-se os usos dos terrenos associados com as classes
de capacidade, especificando-se no Quadro 11b os critérios que definem as classes
de capacidade do solo.

A aplicação do método à área do projecto foi efectuada do seguinte modo:
1º - Determinou-se a classe de capacidade do solo tendo em consideração cada
factor separadamente;
2º - Calcularam-se os valores médios (médias aritméticas) das classes tendo em
consideração o grupo de factores (do lugar ou do solo);
3º - Calculou-se a Classe de Capacidade Final ponderando as médias anteriores
do seguinte modo – 20% de peso atribuído aos factores do lugar e 80% aos
factores do solo.

No Quadro 12 apresentam-se os resultados obtidos para o solo afecto à área do
projecto, os quais tiveram em consideração os factores mencionados anteriormente.
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Quadro 11a – Usos do solo associados às classes de capacidade dos terrenos.
Capacidades
1 2 3 4 5 6 7

Usos
Cultivos

Pastos

Intensivo
Moderado
Limitado
Intensivo
Moderado
Limitado

Pomar-Floresta
Recreativo
Fauna

Quadro 11b – Critérios que definem a classe de capacidade do solo.
Factores

Grupo Climático

Altitude (m)

Risco de erosão

Drenagem

Disponibilidade de água
(mm)

Enraizamento profundo
(mm)

Textura do solo

Pedregosidade
(% φ 25 mm)

Reacção do solo, pH

Do solo

Declive Máximo (º)
Classes de Capacidade

Do lugar

1

6

I

150

Mto Baixo

Boa

250-50

2000

francoargiloso

1%

5.5-7.5

2

7

I

230

Baixo

Moderada

200-40

1500

francoargiloso mas
esquelético

5

5.5-7.5

3

11

I, II

280

Baixo

Pobre

120-25

750

esquelético

15

5-8

4

25

I, II, III

380

Médio

inund 1-5

80-20

500

esquelético

50

4.5-9

5

25

I, II, III

550

Alto

inund 1-3

80

300

esquelético

50

4.5-9

6

25

I, II, III

600

Alto

inund freq

50

residual

inexistente

50

4.5-9

7

25

I, II, III

600

Alto

inund freq

residual

residual

pedregoso

50

nenhum

Grupos climáticos:
I - P < 100 mm, T > 15ºC;
II - P < 300 mm, T > 14 ºC;
III - P > 300 mm, T < 14ºC
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Quadro 12 – Avaliação da Classe de Capacidade do Solo afecto à área do projecto.
Intervalo ou
Factores

valor médio

Classe Sub-Médias Média

do factor

Do lugar

Do solo

Declive Máximo (º)

< 10

2

Grupo Climático

P = 980 mm; T=15 ºC

5

Altitude (m)

275 m

3

Risco de erosão

Baixo

2
2

Drenagem

Baixa (Dd = 4.4 km/km )

3

Disponibilidade de água (mm)

120 mm/ano

3

Enraizamento profundo (mm)

750

3

Textura do solo

Pedregoso

6

30

5

Ácido

5

Pedregosidade
(% φ 25 mm)
Reacção do solo, pH

3.0

4

4.4

Assim, conclui-se que os usos potenciais para o solo afecto à área do projecto, após o
términus da actividade extractiva, são os cultivos limitados, os pastos, o uso florestal e
por fim o uso recreativo, os quais se consideram verosímeis no caso em concreto.
Tendo em consideração as características específicas da zona, nomeadamente a
ocupação do solo na envolvente à mesma, propõe-se o uso florestal. Atendendo ao
substrato rochoso e às características climáticas, as espécies arbóreas seleccionadas
para o povoamento florestal serão o pinheiro bravo (Pinus pinaster).

4.5 – Planeamento e Ordenamento do Território

O planeamento e o ordenamento do território constituem uma política fundamental
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 a materialização dos
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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 da Guarda, bem como alguns Planos Especiais de
Ordenamento do Território, concretamente os que definiram as áreas protegidas da
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) no âmbito do Decreto-Lei nº 19/93 de 23
de Janeiro, no presente integradas na Rede Fundamental da Conservação da
Natureza (RFCN) criada pelo Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho (item i da alínea
a) do nº 1 do Artº 5º desse diploma) juntamente com os sítios da Lista Nacional de
Sítios e Zonas de Protecção Especial (ZPE) integrados na Rede Natura 2000 (item ii).

Numa outra vertente, analisou-se o enquadramento da área da concessão com o
Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte (PROF-BIN), em
conformidade com o Decreto Regulamentar nº 12/2006 de 24 de Julho.

Analisou-se, por fim, o enquadramento da concessão C-15 "COVÃO" face a outras
unidades similares localizadas na sua envolvente, de modo a decidir-se da
necessidade de se proceder a uma avaliação se impactes cumulativos.

4.5.1 – Áreas de Uso Condicionado

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,
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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;

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».

Na Figura 14a (Planta de Ordenamento do PDM da Guarda) e destacadamente na
Figura 15a (Planta da RAN do município da Guarda), apresenta-se a cartografia da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) do Município da Guarda. Verifica-se que os núcleos
de exploração da Concessão C-15 "COVÃO" não interferem com terrenos incluídos na
RAN.
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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
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;
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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.

Na Figura 14a (Planta de Ordenamento do PDM da Guarda) e destacadamente na
Figura 15b (Planta da REN do município da Guarda), apresenta-se a cartografia da
Reserva Ecológica Nacional (REN) do Município da Guarda. Os núcleos de exploração
da concessão C-15 "COVÃO" não interferem com nenhuma mancha de terreno
incluída na Reserva Ecológica Nacional (REN).
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4.5.2 – Ordenamento do Território

O Plano Director Municipal da Guarda foi ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 55/94 de 20 de Julho. Focalizando-se a distribuição das classes de
espaço do Ordenamento do Território nos terrenos da concessão, pode constatar-se
que o núcleo de exploração "Covão" assenta numa zona pertencente à classe de
"Zona de Protecção a Recursos Geológicos", enquanto que o núcleo de exploração
"Benespera" se insere numa zona classificada como "Espaço Florestal" (Figuras
14a,b). O regulamento do PDM não coloca qualquer restrição à instalação de
explorações na classe de espaço florestal, privilegiando essa instalação nas áreas de
protecção aos recursos mineiros.

4.5.3 – Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-BIN) foi
aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 12/2006 de 24/7, publicado em Diário da
República nº 141, 1ª Série.

O PROF-BIN apresenta um diagnóstico da situação na região, à altura da sua
elaboração, com base numa ampla recolha de informação necessária ao planeamento
florestal, e efectua uma análise estratégica que permite definir objectivos gerais e
específicos, delinear propostas de medidas e acções tendo em vista a prossecução de
uma política coerente e eficaz, bem como definir normas de intervenção para os
espaços florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a povoamentos tipo, com vista
ao cumprimento de um conjunto de objectivos.

A organização dos espaços florestais e respectivo zonamento, nesta região, é feita ao
nível de sub-regiões homogéneas, que correspondem a unidades territoriais com
elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços
florestais e às suas características, possibilitando a definição territorial de objectivos
de utilização, como resultado da optimização combinada de três funções principais.
Foram delimitadas nesta região as seguintes sub-regiões homogéneas: Douro e Côa,
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Raia Norte, Estrela, Torre, Alto Mondego, Alto Alva, Vale do Alva, Cova da Beira,
Gardunha e Malcata.

O PROF-BIN, incluindo a base cartográfica, encontra-se disponível no sítio da Internet
da

Autoridade

Florestal

Nacional,

nomeadamente

em

http://www.afn.min-

agricultura.pt/portal/gestao-florestal/ppf/profs. Com base na cartografia disponibilizada,
elaborou-se a Figura 16a onde se projecta a concessão C-15 "COVÃO" sobre o mapa
das sub-regiões homogéneas abrangidas pelo PROF-BIN. Verifica-se que a
concessão se localiza na sub-região homogénea Raia Norte.

A projecção da concessão e dos núcleos de exploração na Carta de Síntese do
PROF-BIN (Figura 16b) revela que a poligonal da concessão não é afectada por
qualquer tipo de restrição no âmbito desse instrumento de gestão territorial.

4.5.4 – Planos Especiais de Ordenamento do Território

No que diz respeito a outras figuras de planeamento legalmente definidas por planos
especiais e regionais de ordenamento, pode constatar-se que a Área do Projecto se
encontra significativamente afastada de qualquer Área Protegida, Sítio Classificado ou
Zona de Protecção Especial integrante da Rede Fundamental de Conservação da
Natureza (Figuras 17, 18 e 19).

4.5.5 – Unidades Similares

No raio de 1 km relativamente aos núcleos de exploração, existe em actividade uma
unidade extractiva (Figura 20). Trata-se de uma unidade de produção de quartzofeldspatos idêntica à concessão do "COVÃO", designada C-94 "VELA NORDESTE",
pertencente à firma José Aldeia Lagoa, & Filhos, SA. A presença desta unidade similar
constitui razão para a necessidade de avaliação de impactes cumulativos.
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4.6 – Caracterização Climática

No presente estudo, a caracterização do clima faz-se segundo duas perspectivas
distintas, uma de incidência espacial, outra focalizada numa estação de referência.

No primeiro caso, tivemos por objectivo a visualização da distribuição dos meteoros
mais importantes (precipitação, temperatura) numa envolvente à área da concessão.
No segundo caso, pretendemos fornecer informação detalhada sobre esses e outros
descritores climáticos, para tal utilizando uma estação que tivesse disponível essa
informação e que pudesse ser utilizada como referência devido à sua proximidade
relativamente ao local do projecto. No caso em concreto, utilizou-se como estação de
referência a estação meteorológica da Guarda, por ser a que apresenta o registo
climatológico de melhor qualidade e por se localizar relativamente perto da área do
projecto.

A precipitação na envolvente à área do projecto apresenta alguma variabilidade, quer
em termos espaciais quer em termos sazonais. A análise efectuada assenta nos
registos de diversas estações meteorológicas, cujos dados mensais e anuais relativos
aos período 1951-1980 podem ser encontrados em www.inag.pt. Nota-se uma
tendência para o aumento da precipitação anual de SE, onde se registam cerca de
780 mm/ano, para NW onde se ultrapassam os 1000 mm/ano, conforme se ilustra na
Figura 21. Na área da concessão C-15 "COVÃO" a precipitação ronda os 840-880
mm/ano.

A variabilidade sazonal da precipitação é observável na Figura 22. Em termos médios,
os meses mais pluviosos são os de Janeiro e Novembro, que apresentam
precipitações superiores a 140 mm/mês. Estas precipitações contrastam fortemente
com as dos meses de Julho e Agosto, que rondam os 10−15 mm/mês. Em termos
absolutos a situação é muito semelhante, sendo que os valores máximos alcançados
em Janeiro, Fevereiro e Novembro sobem acima dos 400 mm e os valores mínimos
alcançados em Julho e Agosto descem abaixo do 80 mm.
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Figura 22 - Variação sazonal da precipitação no concelho da Guarda.

A distribuição de temperaturas médias anuais na bacia hidrográfica do rio Mondego
mostra-se na Figura 23. Observa-se um incremento da temperatura de Sul-SE para
Norte-NW, com os valores mais baixos a rondar os 7 ºC e a serem registados na zona
da Vela e os mais altos a aproximarem-se dos 15 ºC e a ocorrerem no sentido de
Belmonte.

A variação da temperatura ao longo do ano apresenta-se na Figura 24. Pela análise
desse gráfico pode verificar-se que a temperatura média mensal apresentou em Junho
um valor superior, ocorrendo o valor mínimo em Janeiro. A. média das máximas foi
mais alta no mês de Julho e apresentou o valor mais baixo em Janeiro, tendo os
valores máximos sido superiores em Julho e inferiores no mês de Dezembro. A
amplitude térmica registada entre os meses de Verão e Inverno, tem consequências
importantes ao nível do solo, e consequentemente ao nível da sua ocupação. A
ocorrência de valores elevados de temperatura, provocam uma diminuição do teor de
humidade

dos

combustíveis

vivos

por

transpiração,

havendo

deste

modo

consequências directas na progressão dos incêndios florestais.
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Figura 24 - Variação sazonal da temperatura no concelho da Guarda.

A humidade relativa, relaciona a quantidade de vapor de água que existe num
determinado volume de ar e a quantidade máxima de vapor de água possível, para a
temperatura a que se encontra. No período analisado, foi em Janeiro que se verificou
o valor mais alto de humidade e em Agosto o valor mais baixo (Figura 25). Este factor
influencia a disponibilidade de oxigénio para o processo de combustão sendo
determinante na progressão de um incêndios florestal, permitindo por si só, definir a
época do ano, em que é mais elevado o risco de incêndio.

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. Em termos
mensais (Figura 26), verifica-se que a velocidade média máxima foi atingida nos
meses de Janeiro e Fevereiro e a mínima no mês de Setembro.
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Figura 25 - Variação sazonal da humidade relativa no concelho da Guarda.

Figura 26 - Variação sazonal da velocidade do vento no concelho da Guarda.
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4.7 – Recursos Hídricos

4.7.1 – Rede de Drenagem

As bacias que envolvem totalmente a área da concessão C-15 "COVÃO" (bacia da
ribeira de Lagares e zona de cabeceira da bacia da ribeira da Gaia) são palco do
desenvolvimento de um padrão de drenagem dendrítico materializado no traçado de
diversos cursos de água que confluem entre si segundo ângulos agudos (Figura 27).

Tendo em consideração a génese do padrão de drenagem dendrítico, pode concluir-se
que a bacia não é atravessada por corredores estruturais de grande escala. A feição
estruturante mais significativa daquelas bacias hidrográficas e da sua envolvente
consiste na diferença de densidade da rede hidrográfica que afecta os leitos dos
cursos de água principais, que pode atingir 10-12,5 km/km2, comparativamente à que
se observa quando se caminha em direcção às linhas de festo, onde essa densidade
não ultrapassa 5 km/km2. Esta diferença tem relação estreita com a geologia, e no
caso com as estruturas geológicas (fracturas) que deverão ter sido o suporte para o
desenvolvimento dos referidos cursos de água. Sob o ponto de vista hidrológico, esta
configuração da densidade de drenagem aponta para uma concentração do
escoamento de superfície nos vales dos cursos de água principais.

Hierarquia Fluvial

A hierarquia fluvial estabelece a classificação de determinado curso de água no
conjunto total da bacia hidrográfica em que se encontra inserido. Estabelece-se com
vista a facilitar e tornar mais objectiva a análise morfométrica.

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
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segmento da mesma ordem, de cuja união nascerá um canal de ordem 3. E assim
sucessivamente (Figura 28).

Figura 28 − Ordem dos cursos de água segundo a classificação de Strahler (1981).
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.

A ribeira de referência que envolve a área do projecto (ribeira da Gaia) é uma linha de
água de ordem 5, enquanto que as ribeiras suas afluentes (ribeira de Lagares e ribeira
de Santo Amaro) são de ordem 4. A envolvente à área do projecto é atravessada
exclusivamente por linhas de água de ordem 1 (Figura 29), facto que se compreende
considerando a localização da área próximo de uma linha de festo.

Análise Linear e Areal da Rede de Drenagem

A análise linear e areal da rede de drenagem incorpora a determinação de índices
relativos à rede hidrográfica com base em valores medidos ao longo das linhas de
escoamento. Os índices mais importantes são a relação de bifurcação, a relação entre
o comprimento médio dos canais de cada ordem, a extensão do percurso superficial, a
densidade de drenagem e a densidade hidrográfica.
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Segundo Strahler, a relação de bifurcação representa a proporção existente entre o
número total de segmentos de uma certa ordem e os de ordem imediatamente
superior, dando uma ideia do grau de concentração das águas no leito principal, que
será tanto maior quanto menor for a razão.

A relação de bifurcação calcula-se pela seguinte equação:

Rb =

Nu
N u +1

em que
Rb – Relação de bifurcação
Nu – Número de segmentos de determinada ordem u
Nu+1 – Número de segmentos da ordem imediatamente superior a u.
Strahler considera que numa região com clima, litologia e estado de desenvolvimento
uniforme, a relação de bifurcação se mantém constante de umas ordens para as
outras, variando entre 3 e 5, desviando-se destes valores quando a estrutura
geológica constitui um factor determinante na configuração da rede de drenagem.

Os valores encontrados para a região mostram-se no Quadro 13. O valor médio ronda
os 4.9, sendo indicador de que a litologia não constitui um factor determinante da
hierarquização da rede fluvial.

Segundo a lei do número de canais formulada por Horton (lei de Horton), a relação
entre as ordens e o número de segmentos respectivo é uma progressão geométrica
que matematicamente se expressa por uma função exponencial negativa. Esta lei
pode ser usada para validar os dados relativos ao rastreio dos segmentos de curso de
água incluídos em cada ordem. Na envolvente à área do projecto, a lei aplica-se com
grande precisão (Figura 30), facto que nos permite validar, nomeadamente, os valores
Rb determinados no parágrafo anterior.
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Quadro 13 − Índices de hierarquização da rede de drenagem.

LM-cum
Ordem

Nº

LT (m)

LM (m)

Relação de
Ordem

(m)

Relação de
Ordem

Bifurcação

Comprimento

1

557

188681

339

339

1/2

4.9

2

114

68631

602

941

2/3

4.2

2/1

1.8

3

33

26332

975

1916

3/4

4.5

3/2

1.6

4

8

13912

2319

4235

475

6.0

4/3

2.4

5

2

13588

13588

17823

5/4

5.9

Total

705

311144

Média

2.9

Média

4.9

Nº - Número de segmentos; L – Comprimento dos cursos de água (T–Total; M–Médio; cum–
Cumulativo).
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Figura 30 −Validação do número de segmentos de cada ordem pela Lei de Horton.
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Segundo Strahler, a relação entre o comprimento médio dos canais de cada ordem
faz-se pela seguinte expressão:

Rl =

Lu
Lu −1

em que:
Rl – Relação de comprimento
Lu – Comprimento médio dos segmentos de ordem u
Lu-1 – Comprimento médio dos segmentos de ordem imediatamente inferior a u
A relação de comprimento tende a ser aproximadamente constante na passagem de
uma ordem à imediatamente superior, quando o estado de desenvolvimento da bacia
de drenagem é uniforme, e a apresentar oscilações elevadas quando esse
desenvolvimento é diferente em porções distintas da bacia.

Para a área do projecto (Quadro 13), a relação de comprimento ronda os 1.9±0.4,
quando consideramos as transições entre as ordens 1, 2, 3 e 4, mas a passagem da
ordem 4 à ordem 5 é marcada por um aumento significativo do valor de Rl (passa de
2.4 a 5.9). Uma vez que as ordens de maior valor têm uma probabilidade mais elevada
de atravessar meios com características estruturais distintas, o défice em cursos de
água de ordem 4 relativamente ao de ordem 5 poderá relacionar-se com os diferentes
estados de desenvolvimento dos sectores ocupados pelas zonas de festo (zona
proximal relativamente ao desenvolvimento dos cursos de água) e daqueles em que e
pelos leitos dos cursos de água principais (zona distal).

A validação dos dados relativos aos comprimentos médios dos cursos de água pode
ser feita pela segunda lei de Horton (lei do comprimento dos canais). Segundo esta lei,
o comprimento médio acumulado dos canais segue uma progressão geométrica que
se ajusta a uma função exponencial positiva. Na envolvente à área do projecto, a lei
aplica-se com uma precisão notável, tal como mostra a Figura 31.
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Figura 31 −Validação do comprimento dos segmentos de cada ordem pela Segunda
Lei de Horton.

A extensão do percurso superficial representa a distância média percorrida pela água
da chuva entre o interfluvio e o curso de água mais próximo, sendo uma variável que
afecta o desenvolvimento hidrológico da bacia de drenagem e dá a ordem de
grandeza da distância média do escoamento superficial.

A extensão do percurso superficial é calculada pela seguinte fórmula:

E ps =

A
2L

em que:
Eps – Extensão do percurso superficial (km)
A – Área da bacia (km2)
L – Comprimento total das linhas de água (km)
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Para a área do projecto, o valor de Eps encontrado foi de 0.114 km, o que significa que
a água de escorrência atinge um canal permanente após um percurso médio de 114
metros.

A densidade de drenagem, definida originalmente por Horton, correlaciona o
comprimento total dos canais de escoamento com a área da bacia hidrográfica,
revestindo-se de grande valor hidrológico já que traduz a eficiência da drenagem
natural na bacia.

A densidade de drenagem calcula-se pela seguinte fórmula

Dd =

L
A

em que:
L – Comprimento total das linhas de água (km)
Dd – Densidade de drenagem (km/km2)
A – Área da bacia (km2)
Segundo Strahler, uma bacia hidrográfica com Dd entre 3 e 4 km/km2 apresenta uma
densidade de drenagem baixa, com Dd entre 12 e 16 km/km2 apresenta uma
drenagem média, e com Dd entre 30 e 40 km/km2 apresenta uma drenagem elevada. À
densidade de drenagem, o mesmo autor associa o conceito de textura,
respectivamente grosseira, média e fina, atendendo ao maior ou menor espaçamento
entre os cursos de água que determina a dimensão dos elementos individuais da
topografia.
Na área do projecto, a densidade de drenagem é Dd = 4.4 km/km2, o que permite
considerar a textura como grosseira, pouco propícia à ocorrência de cheias.

A densidade hidrográfica relaciona o número de canais de ordem 1 com a área da
bacia. Em relação ao índice anterior, apresenta a vantagem de evitar a possibilidade
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de obter valores idênticos para duas situações diversas: rios compridos e pouco
numerosos ou rios curtos e muito numerosos, em que o comprimento poderia ser
próximo originando pois uma mesma densidade de drenagem.

A densidade hidrográfica é calculada pela seguinte equação:

Dh = F1 =

N1
A

em que
Dh – Densidade hidrográfica (canais de ordem 1/km2)
F1 – Frequência de talvegues elementares
N1 – Número de canais de ordem 1
A – Área da bacia

Em áreas aplanadas, o valor da densidade hidrográfica é superior ao de zonas com
vertentes declivosas, pois neste caso origina-se uma escorrência laminar que
rapidamente se organiza diminuindo a frequência de talvegues elementares.
O valor da densidade hidrográfica na região é Dh = 7.8 canais/km2, indicador de uma
zona com declives moderados a elevados.

4.7.2 – Caudais Fluviais e Separação das Componentes do Escoamento

A bacia hidrográfica do rio Tejo dispõe de diversas estações hidrométricas
relativamente às quais foi possível obter informação sobre escoamentos mensais e
anuais. Dado que os registos disponíveis não são completos e apresentam
deficiências foi necessário efectuar uma selecção. A análise de qualidade das
estações hidrométricas baseou-se em testes de valores simplesmente e duplamente
acumulados, tendo permitido considerar aceitáveis 45 estações hidrométricas.
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O estudo dos escoamentos mensais e anuais foi desenvolvido com base no modelo de
precipitação/escoamento de Temez, tendo sido utilizadas 23 estações hidrométricas
para proceder à calibração dos parâmetros do modelo, bem como as precipitações
ponderadas nas respectivas bacias hidrográficas e evapotranspirações potenciais
calculadas pelo método de Penman-Monteith.

Com base no processamento realizado, obteve-se, para o escoamento anual, a
distribuição espacial que se representa nas Figura 32 e Figura 33. A Figura 32
abrange a parte Norte-Centro do sector Português da bacia do Tejo, verificando-se
que o escoamento anual sofre um grande decréscimo de Norte, onde é fortemente
influenciado pela vizinhança da Serra da Estrela atingindo valores superiores a 1500
mm, para Sul onde é fortemente condicionado pelo clima e topografia alentejanas
descendo até valores tão baixos como 5 mm. Além da Serra da Estrela, também a
Serra d'Aire e Candeeiros influencia positivamente os valores do escoamento, sendo
que neste sector eles também ascendem acima dos 1500 mm/ano.

Na vizinhança da concessão C-15 "COVÃO" (Figura 33) o escoamento é elevado,
dada a proximidade da região à Serra da Estrela, situando-se entre os 1100 e os 1200
mm/ano.

Em termos mensais, verifica-se que o escoamento decresce continuamente desde o
inicio do ano hidrológico (Figura 34), conforme se pode deduzir a partir dos registos
médios da estação hidrométrica de Manteigas (cod. INAG 11L/01). Pode também
verificar-se que ocorre uma quebra acentuada no escoamento a partir do mês de
Maio.

O padrão dos escoamentos na envolvente à região em estudo pode ser melhor
compreendido aplicando aos escoamentos da estação hidrométrica de Manteigas o
Método de Kille (Figura 35). Os resultados dessa aplicação permitem as seguintes
conclusões:
1) É clara a separação entre o escoamento de origem subterrânea, do de origem
superficial e ainda do de eventos extremos;
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2) O escoamento de origem superficial é muito reduzido, não ultrapassando os
25 mm/mês, facto que se pode associar à tipologia dos aquíferos em
presença

(aquíferos

de

rochas fracturadas,

de

baixa

produtividade,

pertencentes ao designado Maciço Antigo);

3) O escoamento de origem superficial é muito elevado, variando entre os 145 e
os 205 mm/mês, facto que certamente se associa às elevadas precipitações
que ocorrem na Serra da Estrela e sua envolvente;
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Figura 34 - Variação sazonal do escoamento na estação hidrométrica de Manteigas.
Q = escoamento médio mensal.
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Figura 35 - Resultado da aplicação do método de Kille aos registos hidrométricos da
estação de Manteigas.

4.7.3 – Hidrogeologia

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.
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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. e 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.

A bacia hidrográfica do ribeiro da Murteira localiza-se no maciço antigo, numa zona
onde afloram unidades indistintas de baixa produtividade, significativamente afastadas
de qualquer unidade hidrogeológica. Este facto corrobora a análise de escoamentos
realizada na secção anterior que atribui ao escoamento subterrâneo valores muito
reduzidos (Figura 35).

4.7.4 – Qualidade da Água

A avaliação da qualidade da água, no âmbito do presente estudo, teve em
consideração os dados disponíveis referentes à monitorização dos recursos hídricos
superficiais da região, nomeadamente no que respeita à qualidade da água
armazenada nas albufeiras da Meimoa, Sabugal e Capinha (principais blocos de rega),
e à qualidade da água dos cursos que atravessam a região : ribeira da Gaia, rio Côa e
rio Zêzere. Na avaliação efectuada procurou-se sempre considerar os usos para
abastecimento doméstico e para rega, quer pelas restrições que se impõem no
primeiro caso quer pelo expressivo uso da água no segundo caso. Não tendo a
concessão C-15 "COVÃO" uma interferência directa na qualidade dos recursos
hídricos superficiais focados, o interesse deste descritor reside particularmente na
avaliação da qualidade da água a montante das redes de rega implantadas na 1ª e 2ª
fases do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, e da qualidade da água dos
cursos situados a jusante da área de intervenção dos blocos de rega.
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Avaliação Geral da Qualidade da Água a Montante dos Blocos de Rega

Dada a grande escassez de dados relativos à qualidade da água armazenada nas
albufeiras que integram o sistema Sabugal-Meimoa-Capinha, é necessário ter em
consideração no presente estudo que parte da água armazenada no sistema MeimoaSabugal é, por intermédio do Canal Condutor Geral do Sistema Primário de Rega
Sabugal-Meimoa, conduzida à albufeira da Capinha. A barragem da Capinha integra o
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto-Zêzere e
Côa – 1ª Fase (Projecto Co-Financiado em 65% pelo Fundo de Coesão da
Comunidade Europeia), tendo sido implantada no local da albufeira a Estação de
Tratamento de Águas de Capinha, actualmente explorada pela Águas do Zêzere e
Côa, S.A.. As Fotos 14a,b ilustram o aspecto geral da Barragem da Capinha e da
Estação de Tratamento das águas armazenadas na sua albufeira.

Fotos 14a,b - Albufeira da barragem da Capinha e estação de tratamento de águas.
 Barragem da Capinha - A caracterização da qualidade da água armazenada na
albufeira da barragem da Capinha, foi efectuada com base na informação relativa à
captação de água para abastecimento localizada imediatamente a jusante do local da
barragem, tendo-se considerado para cada parâmetro os resultados médios obtidos
em análises efectuadas nos últimos 10 anos. Na estação DPT0066-Capinha (Rede de
Albufeiras), não há quaisquer registos relativos às descargas mensais de fundo e de
superfície a partir da albufeira da barragem da Capinha, registando-se apenas que o
nível da albufeira se situa à cota média dos 501,52 m, que o volume armazenado
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ronda em média os 425 986 m3 e que o consumo municipal mensal rondou em média
os 9 953 m3.

Nos Quadros 14a,b apresenta-se o controlo físico-químico e bacteriológico das águas
da captação de Capinha, referente à estação 12M/04 – Albufeira da Capinha (Rede de
Qualidade).

Quadro 14a - Controlo Físico-Químico das Águas da Captação de Capinha.
Parâmetro
PH

Unidade
Esc. de

Valor Obtido VMR (1) VMA (1) VMR (2) VMA (2)
7,39

6,5-8,5

-

6,5-8,4

4,5-9,0

µS/cm

37,7

1000

-

-

-

Oxigénio dissolvido

mg/l

8,9

-

-

-

-

Nitratos

mg/l

1,56

25

50

50

-

Azoto amoniacal

mg/l

0,35

0,05

-

-

-

Fosfatos

mg/l

0,04

0,4

-

-

-

CQO

mg/l

20,06

-

-

-

-

CBO5

mg/l

1,29

3

-

-

-

SST

mg/l

2,76

25

-

60

-

Cloretos

mg/l

11,3

200

-

70

-

Sulfatos

mg/l

4,58

150

250

575

-

Cobre total

mg/l

0,019

0,02

0,05

0,20

5,0

Ferro total

mg/l

0,327

0,1

0,3

5,0

-

Manganês total

mg/l

0,029

0,05

-

0,20

10

Zinco total

mg/l

0,010

0,5

3,0

2,0

10

Arsénio total

mg/l

0,003

0,01

0,05

0,10

10

Cádmio total

mg/l

0,000

0,001

0,005

0,01

0,05

Crómio total

mg/l

0,001

-

0,05

0,10

20

Boro

mg/l

0,000

1,0

-

0,3

3,75

Chumbo total

mg/l

0,006

-

0,05

5,0

20

Sorenson
Condutividade

(1) Decreto-Lei N.º 236/98 - Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo
humano, A1.
(2) Decreto-Lei N.º 236/98 - Qualidade das águas destinadas à rega.
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Quadro 14b - Controlo Bacteriológico das Águas da Captação de Capinha.
Parâmetro

Unidade

Valor Obtido

VMR (1)

VMA

VMR (2) VMA (2)

(1)
Coliformes totais

MPN/100ml

2280

5000

-

-

-

Coliformes fecais

MPN/100ml

46

2000

-

100

-

Estreptococos fecais

MPN/100ml

77

1000

-

-

-

Salmonela

MPN/1000ml

0

-

-

-

Ausência
em 1000ml

(1) Decreto-Lei N.º 236/98 – Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo
humano, A2.
(2) Decreto-Lei N.º 236/98 – Qualidade das águas destinadas à rega.

Os teores detectados respeitam os limites definidos para abastecimento de água às
populações (Decreto-Lei N.º 236/98), classificando-se as águas superficiais na classe
A1, que apenas necessitam de tratamento físico e desinfecção antes de ser distribuída
às populações. Numa análise comparativa em termos dos valores obtidos face aos
limites estabelecidos para as águas superficiais para consumo humano, verifica-se
apenas a ocorrência de teores de azoto amoniacal superior ao VMR respectivo.
Comparando em termos de valores obtidos para as águas de rega verifica-se que
todos os parâmetros se encontram abaixo dos respectivos VMR. De acordo com os
resultados referentes ao controlo bacteriológico, verifica-se junto à captação e para os
parâmetros analisados, que a qualidade da água não viola os limites definidos para
águas de abastecimento para a classe A2. No que se refere às águas destinadas a
rega, e de acordo com os dados disponíveis, também não se verificam teores
superiores ao que se encontra estipulado em termos bacteriológicos.

Considerando igualmente como representativa do sistema a montante dos blocos de
rega a análise geral da qualidade dos recursos hídricos superficiais do rio Côa, na
zona de implantação da albufeira do Sabugal, a caracterização da qualidade da água
na zona da barragem foi efectuada com base na informação relativa à captação de
água para abastecimento localizada imediatamente a jusante do local da barragem.
Segundo a classificação proposta no Atlas do Ambiente, os recursos hídricos são
considerados como isentos de poluição. Com efeito, e tal como na barragem da
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Capinha, a bacia do rio Côa (representada aqui pela barragem do Sabugal) apresentase pouco ocupada, constatando-se a quase total ausência de fontes poluidoras
significativas, apresentando inúmeros açudes e quedas de água que facilitam a
oxigenação do próprio rio, factos que corroboram a classificação de isenção de
poluição.

À semelhança da análise das águas da Capinha, os teores aqui detectados respeitam
os limites definidos para abastecimento de água às populações, classificando-se as
águas superficiais na classe A1, que apenas necessitam de tratamento físico e
desinfecção antes de ser distribuída. Comparando os valores obtidos face aos limites
estabelecidos para as águas superficiais para consumo humano, verifica-se apenas a
ocorrência de teores de azoto amoniacal, de pH e de cádmio superiores aos VMR
respectivos, apesar do cádmio se encontrar abaixo do VMA. Comparando em termos
de valores obtidos para as águas de rega verifica-se apenas que o pH e o boro se
encontram acima dos respectivos VMR mas abaixo dos VMA. De acordo com os
resultados referentes ao controlo bacteriológico, verifica-se junto à captação e para os
parâmetros analisados, que a qualidade da água não viola (à excepção dos valores
apresentados pelas salmonelas), os limites definidos para águas de abastecimento
para a classe A2, o que significa que a mesma necessita de tratamento físico, químico
e desinfecção. No que se refere às águas destinadas a rega, e de acordo com os
dados disponíveis, também não se verificam teores superiores ao que se encontra
estipulado em termos bacteriológicos.

Em ambos os casos, e relativamente à qualidade das águas superficiais para rega, os
resultados analíticos revelam, para as águas da albufeira da barragem do Sabugal
(Côa) e da albufeira da barragem da Capinha, uma água de boa qualidade para rega,
com baixos riscos de salinização e baixos riscos de alcalinização, podendo ser
utilizada por todas as culturas, mesmo as mais sensíveis e em todos os tipos de solo,
sem quaisquer riscos de acumulação no solo de excesso de sais.

No caso do Côa, os eventuais excessos de nitratos detectados serão atenuados no
futuro por diluição na água pluvial aquando do enchimento da barragem do Sabugal;
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Os elevados valores de magnésio poderão ser susceptíveis de induzir carência de
cálcio nas culturas mais sensíveis; No que se refere à toxicidade nas plantas por
alguns micronutrientes (sódio, cloro e boro), quanto ao sódio e cloro a água de rega
pode ser classificada sem problemas, sendo que o boro não é detectado nas águas
analisadas.

Em síntese, no que respeita à qualidade das águas superficiais a montante da região
da Cova da Beira e concretamente das redes de rega implantadas na 1ª e 2ª fases do
Aproveitamento Hidroagrícola, verifica-se que a qualidade das águas reflecte a
ausência de fontes poluidoras de grande porte, apresenta-se no geral com boa
qualidade, pelo que estas águas podem ser utilizadas para rega e para consumo
humano, neste último caso após tratamento de desinfecção.

Avaliação Geral da Qualidade da Água a Jusante dos Blocos de Rega

O rio Zêzere e a ribeira da Meimoa são os principais cursos de água da região em
estudo, centrando-se a análise da qualidade das águas superficiais nos dados
disponíveis nas estações localizadas nestas bacias:
 Albufeira e Dornelas do Zêzere, no rio Zêzere;
 Ponte da Pedrinha, no rio Zêzere, perto de Tortosendo;
 Alcaria, na ribeira da Meimoa.

Os resultados foram comparados com os limites estabelecidos pelo Decreto-Lei N.º
236/98, no que se refere à qualidade das águas doces superficiais destinadas à
produção de água para consumo humano e à qualidade das águas destinadas à rega,
dado serem estes os principais fins para que se destinam as águas nesta região.

Pode-se constatar que a qualidade da água do rio Zêzere se encontra degradada
devido, particularmente, às descargas dos efluentes domésticos e industriais
(especialmente da indústria têxtil) dos concelhos de Manteigas, Belmonte e Covilhã, e
às afluências de águas provenientes dos escombros e lavarias das explorações
mineiras da Panasqueira.
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Efectivamente, e de acordo com a pesquisa efectuada, as águas deste rio em
Dornelas do Zêzere encontram-se moderadamente poluídas, nomeadamente com
problemas nos teores de sólidos em suspensão, nitratos, azoto amoniacal, óleos e
gorduras, metais pesados e bactérias.

Para além das causas identificadas anteriormente na constatação de alguns níveis de
degradação da qualidade das águas superficiais, às quais se poderá ainda adicionar
afluências de águas residuais não ou deficientemente tratadas, bem como lixiviados
de lixeiras e aterros não controlados existentes na região, refere-se ainda a
possibilidade de se registarem eventualmente algumas escorrências degradativas
resultantes da actividade agrícola, dado que foi possível constatar a intensificação
desta actividade, com possível incremento do uso de agro-químicos.

Em síntese, a qualidade das águas superficiais a jusante da região da Cova da Beira,
concretamente a jusante da área de intervenção dos blocos de rega, denota alguma
degradação embora, de uma forma geral, se possa adequar à produção para consumo
humano, tendo em conta os diversos tipos de tratamento a que pode ser sujeita.
Existem, contudo, alguns parâmetros que nem sempre se encontram dentro dos
limites previstos na lei, os quais não evidenciam contudo situações críticas ou
preocupantes. É de destacar alguns valores elevados de coliformes fecais, devendose provavelmente a possíveis descargas de águas residuais domésticas de algumas
localidades, as quais têm como destino alguns dos meios analisados, sem antes ter
sido efectuado qualquer tratamento.

Considerações finais

Tendo em conta as análises consideradas na avaliação da qualidade da água, concluise que as águas superficiais se podem adequar a diversos fins, sendo que, no que
respeita ao abastecimento para consumo humano, a água deverá ser sujeita a
tratamentos mais ou menos exigentes, consoante as suas características.
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Adicionalmente refere-se o programa de despoluição do Alto Zêzere, no âmbito do
qual deverão ser construídos apropriados sistemas de saneamento básico, incluindo o
desenvolvimento de estações de tratamento de águas residuais, quer domésticas,
quer industriais.

No que respeita aos lixos, refere-se que estão em curso programas de encerramento
das lixeiras da região, sendo substituídas por Aterros Controlados/Centrais
Compostagem que, de acordo com a legislação vigente, deverão ser sujeitos a
programas de monitorização que assegurem o seu bom funcionamento, tanto ao nível
das águas lixiviantes como do biogás, situação que a médio prazo originará uma
melhoria na qualidade da água da região.

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).
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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
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.
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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.

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.
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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 36). 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
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
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Figura 36 - Unidades de Paisagem de Portugal Continental. Fonte: Cancela de Abreu (2004). A concessão do "COVÃO"
localiza-se no Grupo G de Unidades de Paisagem, designado "Beira Interior" e na fronteira entre as Unidades de Paisagem
nº 47 (Planalto da Beira Trasmontana) e nº 49 (Cova da Beira). Locaiza-se também relativamente perto da Unidade de Paisagem
nº 62 (Serra da Estrela), pertencente ao Grupo I (Maciço Central).
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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
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
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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
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
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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
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,
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suavidade, agressividade, legibilidade, confusão (visual e/ou sonora), segurança,
tranquilidade, congestionamento, desleixo, profundidade, grandeza, ordem, unidade,
contraste, cor, luz.

Características da Paisagem Beira Interior

A concessão do "COVÃO" localiza-se no Grupo G de Unidades de Paisagem,
designado "Beira Interior" e na fronteira entre as Unidades de Paisagem nº 47
(Planalto da Beira Trasmontana) e nº 49 (Cova da Beira). Localiza-se também
relativamente perto da Unidade de Paisagem nº 62 (Serra da Estrela), pertencente ao
Grupo I (Maciço Central). (Figura 36 e Figura 37).
 Planalto da Beira Trasmontana - Esta unidade de paisagem muito extensa é
marcada sobretudo pela configuração do relevo, vasto planalto rasgado por cursos de
água e pontuado por frequentes afloramentos rochosos. Outra componente importante
destas paisagens tem a ver com a sensação de abandono evidenciado pela escassa
presença humana, aldeias quase desertas, rede incipiente de infra-estruturas e por um
uso do solo predominantemente extensivo. Daqui resultam paisagens de certa forma
inóspitas, ásperas e, também, pouco variadas.

Na unidade de paisagem consideraram-se duas sub-unidades, uma a norte (47a) e
outra a sul (47b): embora se mantenham as características gerais de planalto, o
padrão de uso do solo muda, o que determina diferenças perceptíveis entre estas
duas zonas.

A sub-unidade norte (47a) é claramente a mais agrícola: no planalto sucedem-se
grandes parcelas de cereais e pastagens ou forragens, separadas frequentemente por
linhas de árvores ou sebes arbustivas, por vezes acompanhadas por muros de pedra
solta. Nestes alinhamentos surgem como espécies frequentes o carvalho negral, o
freixo, as silvas e o pilriteiro, constituindo uma rede de compartimentação que, por não
ser muito densa, não evita o carácter dominante de paisagem aberta e inóspita. Em
comparação com o Planalto Mirandês (unidade 23), as parcelas são aqui de maiores
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dimensões e a malha de compartimentação mais alargada. Algumas destas parcelas
estão actualmente sem uso agrícola e cobertas por mato, onde predomina a giesta.
Este abandono de áreas agrícolas, onde o centeio era muito comum e o consequente
desenvolvimento de matos, contribui para uma real diversificação da paisagem. Os
afloramentos rochosos são uma constante destas paisagens: grandes blocos de
granito dispersos ou conjuntos de blocos mais pequenos, por vezes ocupando grandes
extensões. Nalgumas áreas do planalto há uma elevada densidade de afloramentos
graníticos, desenvolvendo-se uma vegetação herbácea e arbustiva nos espaços
intersticiais, utilizada como pastagem extensiva.

Quanto à parte sul da unidade, correspondendo à sub-unidade 47b, as características
de planalto mantêm-se, assim como a sensação de isolamento e abandono. Mas o
uso do solo predominante é florestal, sobretudo com plantações monoespecíficas de
pinheiro e eucalipto, alternando com áreas de matos e de pastagens. Junto às
povoações, o padrão de uso do solo é mais diversificado, correspondendo a um
mosaico de parcelas de menor dimensão com vários usos, incluindo pastagens, mas
também olival, árvores de fruto, alguma vinha, hortícolas. As povoações têm em geral
um aspecto pouco dinâmico, mantendo-se com dimensões reduzidas, com uma
população envelhecida, comércio pobre e pouca actividade económica. Ao percorrêlas, é clara a sensação de estarem para lá no tempo. Só as sedes de concelho
escapam um pouco a esta caracterização. Várias povoações desta unidade estão
classificadas como" Aldeias Históricas" (Marialva, Figueira de Castelo Rodrigo,
Sortelha, Castelo Mendo) devido ao importante papel que desempenharam no
passado na defesa da linha de fronteira, assim como ao valor patrimonial que ainda
mantêm.
 Cova da Beira - A paisagem da Cova da Beira reflecte a fertilidade do solo através
de uma divisão em parcelas relativamente pequenas e da intensidade da exploração
agrícola, que se multiplica na enorme variedade de usos, passando por algumas
matas de pinheiros ou carvalhos, até olivais, pomares, vinha, cereais de sequeiro ou
regadio, hortícolas, etc. É uma unidade de paisagem extremamente rica e
diversificada, quer quanto a texturas como a cores, que contrasta com toda a
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envolvente. Sente-se a abundância de água em todo o padrão da paisagem. As sebes
de compartimentação dos campos não são muito frequentes, mas a sua presença
contribui para a identidade da paisagem: algumas sebes ao longo de estradas e
caminhos, galerias ripícolas acompanhando as linhas de água, alinhamentos de
árvores bordejando as parcelas agrícolas.

A Cova da Beira corresponde a uma bacia de abatimento com aproximadamente 30
km de comprimento e 12 km de largura máxima, localizada entre as serras da Estrela
e da Gardunha, sendo atravessada no sentido longitudinal pelo rio Zêzere. Trata-se de
uma

zona

predominantemente

plana,

embora

com

algumas

saliências

correspondentes a relevos de rocha mais dura, como por exemplo a que se encontra
em Belmonte. Esta bacia deve a sua fertilidade aos solos profundos provenientes de
formações graníticas, à presença de água, à protecção conferida pelos maciços das
serras da Estrela e da Gardunha, o que determina um clima de características
continentais, com um Inverno frio e seco e um Verão quente.

Para além da diversidade dos usos agrícolas e de algumas manchas florestais, esta
paisagem é também caracterizada pela densidade e dispersão do povoamento
acompanhado também por uma densa rede de vias de comunicação e, em geral pelos
sinais de relativo vigor das actividades económicas, sobretudo ligadas à agricultura
cultura mas, também, à indústria e serviços (Covilhã e Fundão).

4.8.2 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

A absorção visual da paisagem é a capacidade que esta apresenta para integrar ou
disfarçar as actividades humanas. Essa capacidade é atribuída com base na maior ou
menor eficácia com que a paisagem suporta um impacte visual, eficácia essa que é
exercida fundamentalmente pelo relevo, existência de cortinas vegetais, etc.
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No presente estudo, foi efectuada uma análise de visibilidade assente nos seguintes
pressupostos:
◊ Calculou-se o Modelo Digital do Terreno (MDT) relativo a uma área com cerca de
4×6 km, centrada sobre a área do projecto e cobrindo as povoações mais próximas e
vias rodoviárias mais importantes (Figura 38);
◊ A esta área de 4×6 km convencionou dar-se a designação de Vizinhança de
Percepção Visual (VPV) da área do projecto;
◊ Sobre o MDT projectou-se o “Centros de Referência” da concessão, correspondente
ao centro geométrico dos futuros núcleos de exploração;
◊ Utilizando ferramentas de visibilidade (viewshed), determinaram-se os locais da VPV
visíveis a partir do centro de referência (VMDT), fazendo-se a seguinte discriminação:
(a) Visibilidade Nula (VMDT =0) - Locais não avistáveis a partir do centro de referência;
(b) Visibilidade Provável (VMDT = 1) - Locais avistáveis a partir do centro de referência;
◊ Utilizando ferramentas de distância (Euclidean Distance), calculou-se o mapa de
distâncias ao centro de referência (D);
◊ Calculou-se a visibilidade geral (VG) pela expressão:
VG = VMDT x D
em que:
VG = 0 - Visibilidade nula
VG > 0 - Visibilidade dependente da distância do ponto ao centro de referência. Foram
usados os seguintes escalões de distâncias / visibilidades:
0 < D < 500 metros - Visibilidade Muito Elevada
500 < D < 1000 metros - Visibilidade Elevada
1000 < D < 2000 metros - Visibilidade Moderada

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

130

70000

!
.

!
.

!
.

!
.

ia
Ga

!
.

!
.

Quinta-do-Arrassaio

Quinta do Porto
74000

Quinta de Baixo

!
.

.

74000

!
.
Aldeia Nova
Dominga Feia
!

BENESPERA

eiro
b
i
R

72000

-2
N18

!
.

!
.

Amezendinha

Variante

Vendas

Fontão

Rib
eira

Albardeiros

es
Lag
ar

N18
5

Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central

!
.

VELA

!
.

A23

72000

N11
72

N52
8

88000

86000

88000
86000

70000

tº Amaro
Ribeira S
05
N1

Rede Hidrográfica Primordial

Centros Geométricos

Lugares

0

250 500 m
Figura 38 - Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizado
na análise de visibilidade dos núcleos de exploração
da concesão do "Covão".

900 - 1.076

850 - 900

800 - 850

750 - 800

700 - 750

650 - 700

600 - 650

550 - 600

500 - 550

486 - 500

Altitude (m)

MDT

!
.

Estrada Nacional

Variante

A23

Rede Rodoviária Principal

!
.

Núcleos de Exploração (13,43 hectares)

Concessão do "COVÃO" (167,42 hectares)

´

RELATÓRIO SÍNTESE

2000 < D < 3000 metros - Visibilidade Reduzida
D > 3000 metros - Visibilidade Muito Reduzida

Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 39, concluindo-se que a concessão C15 "COVÃO" constitui uma zona razoavelmente camuflada pelo binómio relevodistância, já que as manchas de visibilidade elevada ou moderada não se sobrepõem
a nenhum aglomerado populacional. Deve ainda referir-se que os resultados obtidos
são conservadores já que a presença de floresta em vastas áreas da VPV tenderá a
reduzir ainda mais a visibilidade da exploração.

4.9 – Aspectos Ecológicos

4.9.1 – Considerações Gerais

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 local e regional sobre a ecologia existente.

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, por forma a cobrir as épocas de reprodução, nidificação, etc,
sobretudo no caso de algumas espécies da avifauna.

As metodologias utilizadas durante os levantamentos de campo incluíram quer os
métodos directos (observação das espécies) quer os métodos indirectos (observação
de rastos, pêlos ou penas, tocas, regurgitações, etc).

4.9.2 – Flora

A agricultura, a pastorícia e a silvicultura, constituem as actividades humanas que
mais têm contribuído para a alteração dos ecossistemas naturais da região alvo de
estudo. Nesta, o biótopo agrícola/rural apresenta maior desenvolvimento nas vastas
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áreas agricultadas em solos de aluvião dotados de alguma fertilidade, ao longo das
margens do rio Zêzere e das ribeiras da Gaia e da Meimoa. Este biótopo encontra-se
também representado nas encostas marginais mais soalheiras, sobretudo nas que
estão ocupadas por olival, pomares e vinhas.

Assim, neste biótopo há a considerar as zonas de sequeiro com culturas pouco
exigentes, geralmente culturas cerealíferas (trigo, centeio, aveia, feno, trevo-branco e
azevém), estando por vezes estas zonas sujeitas a períodos de pousio, funcionando
como pastagens para gado ovino. Constituem terrenos fracamente arborizados,
podendo no entanto aparecer árvores frutígeras (oliveiras, figueiras, videiras,
marmeleiros, macieiras, amoreiras, pessegueiros, pereiras e cerejeiras), bem como
alguns exemplares de sobreiro e castanheiro. Nas zonas mais próximas das linhas de
água, concretamente da ribeira da Gaia, nas culturas de regadio são frequentes o
milho, a batata, o girassol e o tabaco. Constituem terrenos praticamente desprovidos
de vegetação arbórea e arbustiva, estando igualmente sujeitos a ciclos anuais de
cultivo. Tanto os terrenos de sequeiro como os de regadio são frequentemente
delimitados por sebes que constituem refúgios para a fauna e para diversa vegetação
herbácea espontânea que aí se vai instalando.

No biótopo florestal dominam os pinhais de pinheiro-bravo, ainda que constituam
florestas de produção com fraca representatividade. Na área em estudo, os
agrupamentos existentes assumem sob o ponto de vista faunístico um papel
importante como locais de abrigo e de criação para aves e mamíferos. Neste biótopo,
a representação da floresta primitiva é bastante diminuta, resumindo-se a alguns
indivíduos isolados e a algumas pequenas manchas de carvalho-negral, nitidamente
em regressão.

O extracto arbustivo é relativamente pobre, pelo que se insere no designado mato
rasteiro possuindo no seu elenco florístico espécies como as estevas, silvas, trovisco,
lentisco-bastardo, giestas (brancas e das sebes), e urzes (brancas e das vassouras).
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Tal como o carvalhal, neste biótopo o eucaliptal está pouco representado,
correspondendo sobretudo a plantações recentes da espécie eucalipto-comum. Do
ponto de vista da vegetação constituem agrupamentos pobres, irregulares e isolados,
proporcionando a gestão silvícola de que são alvo poucas oportunidades de sucessão.
Além disso, é conhecido o efeito inibidor dos eucaliptos sobre a restante vegetação
por libertação de óleos essenciais (eucaliptol) e pela competição activa pela luz,
humidade e nutrientes.

No biótopo fluvial, a galeria ripícola associada à ribeira da Gaia e a alguns afluentes
apresenta uma flora diversificada, com alguns agrupamentos de carvalho-cerquinho,
salgueiros, freixo-de-folha-estreita e amieiros. Esta faixa constitui um importante
corredor ecológico ao longo deste curso de água, proporcionando uma boa via de
dispersão e refúgio da fauna.

Por fim, no biótopo semi-natural há apenas a considerar os pequenos bosquetes
normalmente associados a zonas muito pedregosas, em que a rocha-mãe aflora à
superfície impedindo o seu arroteamento. Estes bosquetes são essencialmente
constituídos por pinheiro-bravo e um número muito reduzido de carvalhos dispersos na
orla dos pequenos agrupamentos de pinheiro existentes, em zonas de regeneração
natural ou constituindo árvores isoladas no seio dos giestais e dos afloramentos
rochosos, não chegando sequer a formar qualquer povoamento. Tratam-se apenas de
árvores jovens resultantes de rebentação após ciclos de fogo ou cortes rasos num
passado não muito distante, havendo mesmo indícios que algumas áreas estiveram
em tempos sujeitas a uma gestão do tipo : ciclos de fogo, pastoreio e abandono.
Embora as árvores presentes sejam geralmente de pequeno porte, ao contrário das
que formam os bosquetes do biótopo florestal, constituem sempre abrigos com algum
interesse para a fauna. Na área da concessão C-15 "COVÃO", a maior parte das
zonas integradas no biótopo semi-natural não revelam qualquer potencialidade para
evoluir para tipos vegetacionais mais importantes, nomeadamente para uma
comunidade do tipo floresta. O mato rasteiro que ocupa a maior parte da área
envolvente da concessão é em termos de elenco florístico bastante homogéneo,
sendo essencialmente constituído por giestas, urzes e silvas.
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No Quadro 15 apresentam-se as espécies da flora referenciadas e mais
representativas na região em estudo, não se incluindo as espécies da flora e
vegetação das diversas culturas e plantações existentes na região (biótopo
agrícola/rural). No quadro, para cada espécie, consta o nome da família a que
pertence, o nome vulgar, a sua designação em latim, o seu estatuto de conservação e
se foi observada no interior da área definida pelo projecto de alargamento da
concessão C-15 "COVÃO".

Quadro 15 - Flora referenciada para a região em estudo
TAXON
Família

ÁREA
NOME COMUM

BIÓTOPO

DO

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO
BERNA D.L.140/99

IUCN

PROJECTO

Espécie
FAGACEAE
Quercus faginea

Carvalho-cerquinho

BETULACEAE
Fraxinus angustifolium
Alnus glutinosa

Freixo-de-folha-estreita

Fluvial

Amieiro-comum

SALICACEAE
Salix spp.

Salgueiros

PINACEAE
Pinus pinaster

Pinheiro-bravo

Sim

MYRTACEAE
Eucalyptus globulus

Eucalipto-comum

FAGACEAE
Quercus pyrenaica

Carvalho-negral
Florestal

CISTUSACEAE
Cistus spp.

Estevas

Rubus fruticosus

e
Semi-Natural

ROSACEAE
Silvas

Sim

Erica arborea

Urze-branca

Sim

Erica scoparia

Urze-das-vassouras

Sim

Cytisus multiflorus

Giesteira-branca

Sim

Cytisus grandiflorus

Giesta-das-sebes

ERICACEAE

LEGUMINACEAE

POLYPODIACEAE
Pteridium aquilinum

Feto-ordinário

Sim

4.9.3 – Fauna

O biótopo fluvial (galeria ripícola) associado à ribeira da Gaia apresenta os habitats
mais interessantes para a fauna, uma vez que se encontram no geral bem
conservados, possuindo um valor intrínseco que advém da diversidade das espécies
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florísticas que a compõem, da proximidade da água e do efeito de ecótono com os
campos agrícolas circundantes. A galeria ripícola constitui o habitat preferencial da
avifauna, sendo bastante rico em termos de quantidade e diversidade. Destacam-se o
rouxinol-bravo, a toutinegra-carrasqueira, o melro, o chapim-azul e o tentilhão. Nos
mamíferos, e beneficiando da abundância de insectos, destaca-se a doninha.

Na ribeira da Gaia, a fauna piscícola é praticamente inexistente devido ao efeito
predatório do lagostim-de-água-doce. No entanto, considerando a bacia do rio Zêzere
e as diversas barragens existentes na região, é frequente neste biótopo que os cursos
com água corrente sejam principalmente utilizados por espécies lóticas como a truta, o
barbo, a boga e o escalo, enquanto que a perca-sol e o achigã são peixes que
preferem os sistemas aquáticos de características lênticas. No grupo dos anfíbios e
dos répteis, os sapos, as rãs (ibérica), os tritões, as salamandras e as cobras de água
(cobra-de-água-viperina) dependem também dos meios lênticos, sobretudo nas
épocas de reprodução. Nas aves merecem destaque a galinha-de-água, o melro-deágua e o guarda-rios.

No biótopo florestal não ripícola, e no geral por toda a paisagem característica da
Cova da Beira, os bosquetes de pinheiros-bravos e de carvalho-negral constituem
óptimos locais para nidificação de certas espécies de aves de presa, nomeadamente o
falcão-tagarote e o gavião. Neste biótopo, as espécies da avifauna mais frequentes
são o peto-verde, o pica-pau-malhado, o chapim-de-poupa, a pega-rabuda, o
estorninho-preto e a poupa. Nos mamíferos, a presença do javali, da raposa e da
fuinha é relatada pelos habitantes locais. O sapo e salamandra-de-pintas-amarelas
bem como a cobra-de-escada e a lagartixa-do-mato, constituem os anfíbios e os
répteis mais referenciados neste biótopo.

No biótopo agrícola/rural, as culturas arvenses intercaladas por sebes e manchas
arbóreo-arbustivas, constituem habitats interessantes para aves e mamíferos que
habitualmente os utilizam como locais de refúgio, alimentação (algumas aves são
granívoras) e/ou reprodução. É o caso das seguintes espécies de aves: tartaranhãocaçador (típico nas culturas de sequeiro), gralha-preta, codorniz, cotovia-de-poupa,
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laverca,

pardal-espanhol,

pintarroxo

e

a

escrevedeira-de-garganta-preta.

Dos

mamíferos que maior partido tiram deste biótopo, destacam-se o coelho, a lebre e o
javali, este último responsável pela destruição de parte das culturas de milho na
região. As pastagens de regadio, constituem o habitat preferencial de certos anfíbios,
sobretudo fora da época de reprodução, como é o caso do tritão-de-ventre-laranja, do
tritão-marmorado e do sapo-comum. Com ligações a este habitat, destacam-se nos
répteis a cobra-de-água-viperina, nas aves a petinha-dos-prados, a petinha-doscampos e o picanço-real, e nos mamíferos as espécies fossoriais como a toupeira, o
rato-dos-lameiros e o rato-do-campo-de-rabo-curto, bem como a raposa e o texugo
que utilizam este habitat como território de caça.

No biótopo semi-natural, e sobretudo no ambiente rupícola onde predominam os
afloramentos de blocos graníticos e onde a vegetação de algum porte constitui, pelas
dificuldades de mobilização dos solos, verdadeiras ilhas nos campos abertos de mato
rasteiro, encontraram-se indícios de pequenas comunidades de micromamíferos e de
alguns répteis, estes últimos assumindo menor importância. O mato rasteiro, que
constitui uma parte significativa da área envolvente à concessão C-15 "COVÃO",
funciona como um habitat mais aberto, pelo que não é muito utilizado para refúgio,
reprodução e alimentação. Algumas aves são atraídas por estruturas deste tipo como
por exemplo a felosa-do-mato, a cotovia-de-poupa, a laverca e o estorninho-preto. O
sapo-comum é o único anfíbio capaz de utilizar este habitat, sendo a lagartixa-do-mato
e o licranço os répteis mais frequentes. O coelho é o mamífero com passagem
habitual neste tipo de habitat. Algumas espécies surgem associadas a construções,
nomeadamente a casas antigas degradadas muitas das quais abandonadas. É o caso
da cobra-rateira nos répteis e de algumas espécies de rato nos mamíferos. Nas aves
são comuns o pardal-doméstico, o mocho-galego e a andorinha-das-chaminés.

Nos Quadros 16 a 21 apresentam-se as espécies referenciadas para a região em
estudo. 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;
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 Situação relativa aos anexos das Convenções de Bona, Berna e Washington;
 Situação relativa aos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril.
Dos quadros constam as seguintes legendas:

IUCN

140/99
Anexo A-I: Espécies de aves de interesse comunitário cuja

NT: Não ameaçado

conservação requer a designação de zonas de protecção especial

V: Vulnerável

(ZPE).

K: Insuficientemente Conhecido

Anexo B-IV: Espécies animais/vegetais de interesse comunitário que

I: Indeterminado

exigem uma protecção rigorosa.

BONA

BERNA

Anexo II: Espécies migradoras cujo estado de Anexo II: Espécies da fauna estritamente protegidas.
conservação é desfavorável.

Anexo III: Espécies protegidas da fauna.

WASHINGTON (CITES)
Anexo II: Espécies não ameaçadas de extinção mas que poderão vir a ser se o seu comércio não estiver
sujeito a regulamentação restrita.

Quadro 16 - Mamíferos referenciados para a região em estudo
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

MUSTELIDAE
Meles meles

Texugo

III

NT

Martes foina

Fuínha

III

NT

Mustela nivalis

Doninha

III

NT

SUIDAE
Sus scrofa

Javali

NT

LEPORIDAE
Lepus capensis
Oryctolagus cuniculus

Lebre

III

NT

Coelho-bravo

NT

Toupeira

NT

Raposa

NT

Microtus agrestis

Rato-do-campo-de-rabo-curto

NT

Arvicola terrestris

Rato-dos-lameiros

NT

TALPIDAE
Talpa occidentalis
CANIDAE
Vulpes vulpes
ARVICOLIDAE
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Quadro 17 - Anfíbios referenciados para a região em estudo
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

SALAMANDRIDAE
Triturus marmoratus
Triturus boscai
Salamandra salamandra

Tritão-marmorado

III

Tritão-de-ventre-laranja

III

B-IV

NT

NT

Salamandra-de-pintas-amarelas

III

NT

Sapo-comum

III

NT

Rã-ibérica

III

BUFONIDAE
Bufo bufo
RANIDAE
Rana iberica

Quadro 18 - Aves referenciadas para a região em estudo
TAXON
Família

B-IV

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO
INTERNACIONAL

NOME COMUM

WASHINGTON
(CITES)

Espécie

NT

NACIONAL

BONA

BERNA

D.L.140/99

IUCN

A-I

NT

ACCIPITRIDAE
Circus pygargus
Accipiter nisus

Tartaranhão-caçador

II

II

II

Gavião

II

II

II

I

II

PHASIANIDAE
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus

III

NT

Galinha-de-água

III

NT

Poupa

II

NT

II

K

Codorniz

UPOPIDAE
Upopa epops
FALCONIDAE
Falco subbuteo

Falcão-tagarote

II

II

CORVIDAE
Pica pica

Pega-rabuda

NT

Corvus corone

Gralha-preta

NT

MOTACILLIDAE
Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

II

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

II

Pardal-espanhol

III

NT
A-I

NT

PASSERIDAE
Passer hispaniolensis
Passer domesticus

NT

Pardal-comum

NT

FRINGILLIDAE
Acanthis cannabina
Fringilla coelebs

Pintarroxo

II

NT

Tentilhão-comum

III

NT

MUSCICAPIDAE
Cettia cetti

Rouxinol-bravo

II

II

Sylvia undata

Felosa-do-mato

II

II

Toutinegra-carrasqueira

II

II

NT

Melro-preto

II

III

NT

Sylvia cantillans
Turdus merula

NT
A-I

NT

ALAUDIDAE
Galerida Cristata

Cotovia-de-poupa

Alauda arvensis

Laverca

III

NT
NT

PARIDAE
Parus caeruleus
Parus cristalus

Chapim-azul

II

NT

Chapim-de-poupa

II

NT

Guarda-rios

II

Melro-de-água

II

V

Peto-verde

II

NT

Pica-pau-malhado

II

NT

ALCEDINIDAE
Alcedo atthis

A-I

NT

CINCLIDAE
Cinclus cinclus
PICIDAE
Picus viridis
Dendrocopus major
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Quadro19 - Répteis referenciados para a região em estudo
TAXON
NOME COMUM

Família
Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

LACERTIDAE
Psammodromus algirus

Lagartixa-do-mato

III

NT

Cobra-de-água-viperina

III

NT

Cobra-de-escada

III

NT

Cobra-rateira

III

NT

Licranço

III

NT

COLUBRIDAE
Natrix maura
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
ANGUIDAE
Anguis fragilis

Quadro 20 - Anfíbios referenciados para a região em estudo
TAXON
NOME COMUM

Família
Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

SALAMANDRIDAE
Triturus marmoratus
Triturus boscai
Salamandra salamandra

Tritão-marmorado

III

Tritão-de-ventre-laranja

III

B-IV

NT
NT

Salamandra-de-pintas-amarelas

III

NT

Sapo-comum

III

NT

Rã-ibérica

III

BUFONIDAE
Bufo bufo
RANIDAE
Rana iberica

Quadro 21 - Peixes referenciados para a bacia do Zêzere
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

B-IV

NT

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

SALMONIDAE
Salmo trutta

NT

Truta

CYPRINIDAE
Chondrostoma polylepis

Boga

Leuciscus pyrenaicus

Escalo

Barbus bocagei

Barbo

III

NT
NT

III

NT

CENTRARCHIDAE
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides

Perca-sol

NT

Achigã

NT

4.10 − Ambiente Acústico

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
C-15 "COVÃO" foram realizadas no cumprimento dos critérios da “Incomodidade” e
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“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.

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;
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⇒ 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.

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.
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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.
⇒ 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).
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⇒ 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.

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.
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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);
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
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- 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 245.70/09.982 do I.S.Q., passado em 2009/12/03
(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 rodoviários da
zona, principalmente na Estrada Nacional EN18 de ligação entre a Guarda e Belmonte,
que constitui os eixo essencial do transito local, na Estrada Nacional 528 que, a partir
da EN18, faz a ligação entre as povoações de Vela, Gonçalo, etc., na variante da
Benespera que faz a ligação por via rápida de quatro faixas e separador central entre a
EN18 e a A23, e na auto-estrada A23;

- ao ruído oriundo das unidades extractivas de quartzo-feldspato existentes na zona
(equipamentos móveis em circulação ou em operações de desmonte, carga ou
descarga, circulação de camiões de transporte das matérias-primas produzidas),
concretamente as concessões C-15 "COVÃO" e C-94 "VELA NORDESTE";

- 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).
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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.
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.

Locais de Medição do Ruído

Na presente avaliação, foram efectuadas medições de ruído em um ponto considerado
receptor sensível, cuja localização se apresenta na Figura 40 e cuja ilustração se
apresenta na Foto 15.
⇒ Ponto 1: habitação próximo do núcleo de exploração "Covão" e junto à EN 18;

O ponto acima referido foi seleccionado por constituir o receptor sensível
potencialmente afectado pelo projecto, com localização mais próxima relativamente ao
mesmo.

Foto 15 – Ponto 1.
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A base cartográfica da Figura 40 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)

Humidade (%HR)

Data

Vento (km/h)

Patm

Precipitação

(mbar)

(mm)

Direcção

Vel.

Vel.

predominante

Média

Máxima

30

NE

16,9

20,2

1010

0,0

65

NE

17,5

22,1

1008

0,0

Média

Máx.

Min

Média

Máx.

Min

01/06/2011

13

18

6,5

66

80

07/06/2011

11

15

9

85

100

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
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
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de ruído, característico dessa situação. Considerando que no presente existem
unidades similares em laboração, com períodos de funcionamento idênticos aos que
serão observados na concessão, optou-se por, no período diurno, proceder às
amostragens nos períodos correspondentes aos dois patamares referidos.

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 e
patamares de referência, refere-se que os mesmos ocorreram das 9:00h às 11:00h
(período diurno – Patamar 2d), 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 24. 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 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)
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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 Norte do sector de lavra do núcleo de
exploração "Covão" (círculo vermelho na Figura 40), pois a esta localização
corresponde a menor distância entre os equipamentos móveis e o receptor sensível
(circulo azul, distância 108,2 metros). Nesse sentido, para efeitos de cálculo do
parâmetro Cmet, (Equação R6) considera-se, ao nível do Ponto 1, a distância de 108,2
metros como distância dp.

Considerando a distância entre o pontos crítico de emissão de ruído e o receptor
sensível, conforme descrito nos parágrafos anteriores, obteve-se o valor de Cmet
constante Quadro 24.
Quadro 24 – 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. ∆ =
Incomodidade.
Duração

Duração

Período
Período

(horas)

C0

Cmet

Patamar

horas

paradas
13

LAeq

1º

2º

Dia

Dia

horas
1d - Unidades

Diúrno

Patamar

LAeq

1,46

0,92

Média
logarítmica

5

52,1

51,9

52,0

8

55,0

56,2

55,6

NSMLD

Lden
∆

dB(A)

Designação

54,6

2d - Unidades
em

LAr

Ld

dB(A) dB(A)

54

funcionamento
Entardecer

3

0,7

0,44

Nocturno

8

0

0,00

1e - Unidades
paradas
1n - Unidades
paradas

4

52
3

41,4

41,9

41,7

41,7

Le

41

0

8

37,2

38,3

37,8

37,8

Ln

38

0
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4.10.3 – Análise da Conformidade Legal

Enquadramento Legal

Uma vez que, no presente, a concessão C-15 "COVÃO" se encontra em laboração, a
sua área de influência assume 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).
 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.
Quadro 25a – Valores limite de exposição de acordo com o tipo de zona.
Classificação da zona

Valor limite de exposição - dB(A)
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
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 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%.

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)
∆

período de referência
q ≤ 12,5%

4

Período

Período

Período

diurno

Entardecer

Nocturno

9

8

6 ≤ 24h; 5 >
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. 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”, também se verifica o cumprimento no ponto
analisado.

4.10.5 – Projecção da Situação de Laboração

Considerações Gerais

Com o objectivo de avaliar o impacte sobre o receptor sensível localizado na
vizinhança dos núcleos de exploração da concessão C-15 "COVÃO", decorrente do
ruído gerado durante a fase de implementação do projecto de exploração, apresentase 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.

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 (ver desenhos anexos ao capítulo da descrição geral do projecto):

Lavra – Neste caso, os trabalhos localizam-se no interior dos sectores de lavra, sendo
executados: pela escavadora giratória, que procede à remoção das terras vegetais e
dos estéreis de cobertura (granito alterado) e ao desmonte das soleiras aplitopegmatíticas; pela pá, que carrega em dumper os materiais desmontados; e pelo
dumper, que leva a depósito esses mesmos materiais;
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Gestão de Depósitos – Neste caso, os trabalhos localizam-se junto das áreas
destinadas á colocação dos pré-stocks de formação produtiva, das pargas de terras
vegetais, e dos depósitos de estéreis. 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. Correspondem ao transporte
do quartzo-feldspato britado e classificado para os centros de consumo (fábrica da
CINCA). 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 (no caso, um receptor sensível).

No Quadro 26 apresentam-se as potências sonoras standard dos equipamentos a
utilizar durante o período de laboração na concessão C-15 "COVÃO". Na adição dos
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ruídos emitidos pelos equipamentos a utilizar nos trabalhos de exploração, e uma vez
que 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 C-15 "COVÃO" 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, 8 passagens de veículos pesados
na via de acesso à concessão (4 passagens para carregamento e outras 4 para
expedição) e 4 passagens da carrinha que transporta os funcionários à mina (2 de
manhã e 2 depois de almoço).

Relativamente à relação entre a localização das fontes sonoras e a localização do
receptor sensível, procedeu-se de forma semelhante ao estipulado para a situação de
referência, ou seja definiu-se o ponto crítico de localização das fontes sonoras que
corresponde ao cenário crítico em termos de ruído.

O ponto crítico de localização dos equipamentos móveis foi definido na situação de
referência (círculo vermelho da Figura 40), mantendo-se inalterado na presente
projecção. Relativamente aos camiões de transporte, considerara-se a seguinte
localização para o receptor sensível:
⇒ Ponto 1: Relativamente a este ponto, considera-se que a localização crítica é o
local de chegada e partida dos camiões (círculo laranja da Figura 40), por ser este o
local correspondente à menor distância entre os camiões e o receptor sensível (409,6
metros).

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 implementação do projecto de alargamento da concessão e
respectiva análise de conformidade legal.
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 Ponto 1 – Os resultados da modelização da componente de ruído relativa aos
equipamentos móveis em laboração na concessão apresentam-se no Quadro 27a. Os
dados utilizados na modelização da componente de ruído relativa ao tráfego oriundo
da concessão C-15 "COVÃO" apresentam-se no Quadro 27b. 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
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 = 8) representa cerca de 4
passagens dos camiões de transporte para carregamento da matéria-prima, e outras 4
para expedição desse material em aos centros consumidores de quartzo-feldspato.
Em ambos os casos, as passagens ocorrem durante o período de laboração na mina.
A distância de 409,6 m corresponde à menor distância entre o receptor sensível e os
camiões de transporte, ou seja aquela que maximiza os impactes. O nível sonoro
contínuo equivalente (Leq) no receptor sensível, do ruído particular resultante do
movimento de veículos, apresenta-se no Quadro 27c. Com base nestes valores,
apresenta-se no Quadro 27d a projecção do ruído ambiente para a situação de
laboração, que resulta em 57,5 dB(A).

Quadro 27a –

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

Unidades

Valor

Descrição

di

m

1,5

d

m

108,2

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)

56,1

Ruído previsto à distância d (Equação R7)

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
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Quadro 27b – Dados utilizados na modelização da componente de ruído relacionada com o tráfego oriundo da
concessão C-15 "COVÃO": Ponto 1.
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)

16

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

50,0

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

409,6
Irregular e com coberto
vegetal

Características do piso entre a estrada e o receptor

Quadro 27c –

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

movimento de veículos, calculado pelas Equações R8, R9a e R9b: Ponto 1.
Item

Valor

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

7,9

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

31,9

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

31,9

Quadro 27d –

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

tráfego: Ponto 1.
LAeq no receptor
sensível (dB(A))

Componentes do ruído ambiente no
receptor sensível

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

Observações

Núcleo de Exploração

56,1

Modelizado (Equação R7)

Tráfego de pesados
oriundos do projecto

31,9

Modelizado (Equações R8,
R9a e R9b)

Residual

52,0

LAr da situação de referência
para o período diúrno

57,5
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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 24, considerando-se que o patamar 2d é agora representado pelo valor
estimado para ruído ambiente durante o período de laboração das fontes (57,5 dB(A)).
Os resultados desses cálculos apresentam-se no Quadro 28.
Quadro 28 –

Resultados da avaliação do ruído no receptor sensível do Ponto 1, para a situação de laboração na

mina C-15 "COVÃO". Símbolos: consultar Quadro 24.

Período

Duração
Período
(horas)

Duração
Patamar
C0

Cmet

Patamar

horas

Diúrno

13

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

1,46

0,92

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

Média
logarítmica

LAr

NSMLD

Lden
∆

dB(A)

5

52,1

51,9

52,0

8

57,5

57,5

57,5

Designação

56,1

Ld

dB(A) dB(A)

55

5

53

Entardecer

3

0,7

0,44

1e - Unidade
parada

3

41,4

41,9

41,7

41,7

Le

41

0

Nocturno

8

0

0,00

1n - Unidade
parada

8

37,2

38,3

37,8

37,8

Ln

38

0

Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes do Quadro 25a,
pode concluir-se que, junto ao receptor sensível do Ponto 1, 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 Ponto 1 os valores quantificados para a incomodidade cumprem o valor
limite.
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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, 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 minas ou 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,
efectuou-se no receptor sensível apresentado na Figura 40 (utilizado previamente na
avaliação do ruído e designado Ponto 1) uma avaliação das emissões de partículas em
suspensão no ar ambiente, fracção PM10, por período de 24 horas 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 n.º2 do Capítulo II.
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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 P1: Junto ao receptor sensível (habitação) situado em linha recta a 108,2
metros do limite Norte do sector de lavra do núcleo de exploração "Covão" e junto à EN
18.

O ponto de amostragem indicado pode ser observado no ortofotomapa indicativo da
Figura 40 anteriormente apresentado na caracterização do “Ruído” na Situação de
Referência.

4.11.3 – Análise do Caso em Estudo

Equipamento Utilizado

Na campanha utilizaram-se os seguintes equipamentos: um amostrador sequencial
PM2.5/PM10 RAAS-ANDERSEN (n.º 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. A
documentação de calibração periódica apresenta-se em anexo.

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).

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, nos
critérios e valores constantes nas secções A e B do Anexo XII do Decreto-Lei
n.º102/2010 de 23 de Setembro, e todos os elementos constantes nos Anexos III, IV e
VI do mesmo Decreto, tendo sido colhidas e analisadas as partículas de dimensão
inferior a 10 µm (PM10).
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Como se focou anteriormente, e segundo o Anexo VII do Dec.Lei n.º102/2010, o método
de referência para a amostragem e medição de PM10 é o método descrito na norma EN
12341:1999 «Air Quality — Determination of the PM10 fraction of suspended particulate
matter - Reference method and field test procedure to demonstrate reference
equivalence of measurement methods».

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.

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 local de recolha
seleccionado, efectuaram-se um conjunto de amostragens, entre os dias 1 e 7 de Junho
de 2011, 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 de
influência das concessões a laborar na zona (com valores anuais de longo termo), o
ideal foi 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 Este do núcleo de
exploração em estudo, junto à habitação mais próxima, localizada em linha recta a
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cerca de 108,2 metros, sendo de estimar que o período alargado de medição irá permitir
obter as 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 29 apresentam-se as condições de medição relativamente aos parâmetros
meteorológicos que mais influenciam a propagação das partículas com a distância.

Quadro 29 - Caracterização meteorológica do período de medição.
Condições ambientais
Temperatura (ºC)
Data

Humidade (%HR)

Média Máx. Min. Média Máx. Min.

Vento (km/h)
Direcção

Vel.

Vel.

predominante Média Máxima

Patm

Precipitação

(mbar)

(mm)

01/06/2011

13

18

6,5

66

80

30

NE

16,9

20,2

1010

0,0

02/06/2011

14

21

7,2

73

94

40

NE

13,6

19,0

1011

0,0

03/06/2011

12

22

7,3

82

100

55

NE

14,5

19,8

1013

1,0

04/06/2011

15

19

8,4

82

99

44

N

15,6

23,4

1013

2,0

05/06/2011

16

16

7,6

75

87

62

NE

148

21,0

1013

0,0

06/06/2011

13

15

9,1

77

95

60

N

13,0

21,3

1015

0,0

07/06/2011

11

15

9

85

100

65

NE

17,5

22,1

1008

0,0

Fontes de Partículas PM10

A concessão C-15 "COVÃO" constitui uma fonte emissora de poeiras. Verifica-se, a SW
este unidade extractiva, a presença de uma fonte equivalente de emissão de material
fino em suspensão – partículas PM10, concretamente a concessão C-94 "VELA
NORDESTE, propriedade da José Aldeia Lagoa & Filhos, SA. Por fim, considera-se
também significativa a emissão de poeiras resultante da circulação de ligeiros e
camiões nos pisos de terra batida da região.
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O local de recolha encontra-se assim sob a influência das seguintes fontes principais de
emissão instaladas: as concessões em laboração; e os vários caminhos de terra batida
que cobrem a zona.

Das actividades produtivas instaladas geradoras de poeiras destacam-se:
 O desmonte por acção escavadoras giratórias.
 As acções de saneamento das bancadas.
 As operações de carga, descarga e transporte de materiais (quartzo-feldspatos
britados).
 A circulação de pesados em acessos de terra batida que circundam as
concessões C-15 "COVÃO" e C-94 "VELA NORDESTE".
 A circulação de ligeiros em acessos de terra batida.

Resultados Obtidos – Situação de Referência

No Quadro 30 apresentam-se os resultados da análise obtida ao parâmetro PM10,
nomeadamente os valores diários (períodos de 24 h). É efectuado o comparativo com o
normativo nacional aplicável, concretamente o disposto nos Anexos III e XII do DecretoLei n.º102/2010 de 23 de Setembro.

Quadro 30 - Valores diários obtidos para a concentração de partículas PM10.
Local de amostragem – habitação a Norte do núcleo de exploração (Ponto 1).
Local

Ponto 1
(Fig. 40)

Dia de
amostragem
01/06/2011
4ª-FEIRA
02/06/2011
5ª-FEIRA
03/06/2011
6ª-FEIRA
04/06/2011
SÁBADO
05/06/2011
DOMINGO
06/06/2011
2ª-FEIRA
07/06/2011
3ª-FEIRA

Direcção predominante
do vento

Concentração medida
3
(µg/m )

NE

26

NE

14

NE

12

NNE

21

NE

13

NNE

20

NE

17

Valor limite *
3
(µg/m )

50

* Valor-limite diário para protecção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes em cada ano
civil.
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Com base nos valores obtidos na envolvente da área do projecto (junto ao receptor
sensível mais próximo), é possível verificar que na situação presente analisada se
constata que em nenhum dos 7 dias se excedeu no Ponto 1 o valor limite diário para
PM10 (50µg/m3).
4.11.4 – 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
Dec.Lei n.º102/2010.
O valor máximo obtido foi de 26 µg/m3, e o valor médio para os 7 dias foi de 18 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).
O segundo valor mais alto foi registado no fim-de-semana (sábado), não se tornando
aqui evidente a influência do fim-de-semana e a ausência de laboração nas
concentrações registadas neste dia, tendo tido provavelmente a direcção e a velocidade
dos ventos um papel mais preponderante nos valores obtidos no fim-de-semana. Dadas
as baixas gamas observadas durante os restantes dias da semana, não se torna muito
evidente a influência da actividade extractiva instalada (concessões + tráfego
associado) nas concentrações registadas.

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
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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.

Dado o enquadramento da mina alvo de estudo e das restantes fontes de emissão face
ao local avaliado, não se consideram preocupantes os níveis de partículas finas obtidos
na envolvente da área do projecto, sendo certo que o vento mais frequente na região
sopra de SW para NE, situação que é favorável à obtenção de baixos níveis de poeiras
junto às povoações de Benespera e Vela, uma vez que estas povoações se localizam a
SE e WSW do núcleo de exploração, respectivamente.

Não é igualmente perceptível qualquer alteração ou agravamento significativo das
concentrações por via de alterações das intensidades e direcção dos ventos, quer com
ventos “calmos” quer com ventos mais “moderados”, embora dois dos valores mais
elevados (20 e 21 µg/m³) tenham sido obtidos com o rumo mais favorável à propagação
de partículas em direcção ao receptor sensível analisado (rumo NNE).

O índice de qualidade do ar definido pela APA de uma determinada área resulta da
média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações
da rede dessa área.

Os valores assim determinados são comparados com as gamas de concentrações
associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice.
O índice diário (obtido com as médias diárias) varia de Muito Bom a Mau para cada
poluente de acordo com a matriz de classificação seguidamente apresentada:

Classificação

Poluente - PM10
Min

Máx

Mau

120

-

Fraco

50

119

Médio

35

49

Bom

20

34

Muito Bom

0

19
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No caso presente, a qualidade do ar registada no período de medição, e relativamente
ao indicador PM10, poderá ser classificada como de “Bom” em três dos dias e de “Muito
Bom” nos restantes quatro dias.

Neste contexto, pode concluir-se que a actividade instalada é, em termos da qualidade
do ar, perfeitamente compatível com os limites impostos pela legislação em vigor.

4.11.5 – Projecção da Situação de Referência para o Futuro

Após a entrada em funcionamento do Projecto de Alargamento da Concessão C-15
"COVÃO", não são espectáveis alterações significativas da situação de referência face
à situação actual, uma vez que no presente a concessão já se encontra em laboração, e
o projecto de alargamento foi concebido numa lógica de reforço das reservas e não de
reforço da produção. Em face do exposto, considera-se que a avaliação do
empoeiramento em partículas finas PM10, após concluído o presente processo de
licenciamento, se assemelhará à concretizada nesta situação de referência.
4.12 − Rede Viária Regional e Local

A área da concessão C-15 “COVÃO” (área licenciada) abrange sectores das
freguesias da Vela e Benespera, pertencentes ao concelho e distrito da Guarda,
inserindo-se na folha nº 214, Gonçalo (Guarda) da Carta Topográfica Militar à escala
1/25000. No interior da área em estudo não existe qualquer tipo de infra-estrutura
habitada.

A região da Guarda é servida por duas auto-vias da Rede Fundamental das Estradas
Portuguesas (Figura 41):
◙ A auto-estrada A23, que atravessa o município segundo uma direcção NNE-SSW
passando a Este da cidade da Guarda
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Figura 41 - Rede rodoviária do concelho da Guarda.
◙ A auto-estrada A25, que atravessa a região segundo uma direcção ENE-WSW,
fazendo a ligação entre Aveiro e a fronteira com Espanha, e passando a Norte da
cidade da Guarda.
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Além das vias pertencentes à rede Fundamental, a região da Guarda é servida pelas
Estradas Nacionais EN 16, EN 18, EN 232 e EN 233, e por uma rede densa de
estradas municipais com menor impacte rodoviário.

Partindo-se da Guarda, o acesso à concessão C-15 “COVÃO” faz-se seguindo-se pela
Estrada Nacional EN18 que liga Guarda a Belmonte. Ao km 13,5 dessa estrada
entronca um caminho em terra batida que no seu desenvolvimento para Norte permite
a entrada na área da concessão pelo seu limite Sul. O acesso à área da concessão
também se pode fazer circulando-se na Auto-estrada A23. Neste caso, toma-se a
saída da Benespera e segue-se pela Variante de ligação à Estrada Nacional EN18 que
entronca nessa via ao km 14,1. Depois de se entrar na EN18 segue-se para Norte até
ao referido km 13,5, entrando-se como anteriormente no caminho em terra batida de
acesso à concessão e respectiva zona de trabalhos.

4.12.1 – Drenagem do Material

As soleiras aplito-pegmatíticas exploradas na concessão C-15 "COVÃO" serão
processadas para produção de quartzo-feldspatos britados e classificados numa
unidade industrial localizada no interior da concessão. A expedição dessas matériasprimas para os centros consumidores é de seguida feita utilizando camiões de carga
com capacidade para 30 toneladas. A rede rodoviária regional e local ilustra-se na
Figura 41 e na Planta 1a anexa ao Capítulo 3. O trajecto de expedição ilustra-se na
Figura 40. O troço inicial corresponde ao caminho em terra batida de acesso à
concessão a partir da EN 18. De seguida, os camiões percorrem um pequeno troço da
EN 18 até ao entroncamento desta estrada com a variante da Benespera (ligação à
A23). E, finalmente, seguem por essa variante até entrarem na A23, via a partir da
qual se processa o escoamento.

O tráfego diário (Td) previsto, resultante da actividade na concessão C-15 "COVÃO",
pode calcular-se pela fórmula:

Pr od
γ ×t
_______________________________________________________________________
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em que:
 Prod −- É a produção anual na unidade extractiva (Prod = 25 000
toneladas/ano);
 γ − É a carga média colocada nos veículos de expedição (γ = 30 toneladas);
 t − É o tempo médio de laboração à escala de um ano (t = 220 dias de
laboração por ano).
 2- É a ciclicidade (nº idas + nº voltas)
Com base nos valores de C, Prod, γ e t, estabelecidos para a concessão C-15
"COVÃO", estima-se que o tráfego médio será de 8 camiões por dia (4 idas e 4 voltas),
ou seja 1 camião por hora com circulação restrita ao horário de laboração (8−17.30
horas).

4.13 – Património

4.13.1 – Património Arquitectónico

Consultado o Inventário do Património Arquitectónico Classificado e a Lista dos
Imóveis em Vias de Classificação, fornecidos pelo IGESPAR, IP, e o Inventário da
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), verifica-se que no
concelho da Guarda se encontram classificados os monumentos que constam do
Quadro 31.

Como pode constatar-se, a maior parte dos imóveis classificados localiza-se nas
freguesias da cidade, nomeadamente nas freguesias de Guarda (São Vicente) e
Guarda (Sé). Também é possível verificar que as freguesias de Vela, Benespera e
Ramela, não possuem nenhum imóvel classificado ou em vias de classificação.
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Quadro 31 – Património Classificado do concelho da Guarda. Fontes: IGESPAR, IP e
DGEMN.
DESIGNAÇÃO

CATEGORIA DE PROTECÇÃO

Edifício na Rua Francisco dos
Passos nº 15 a 19

Classificado como IM - Interesse
Municipal

CATEGORIA / TIPOLOGIA

DIPLOMA

FREGUESIA

Arquitectura Civil / Edifício

Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de
12-09-1978

Edifício na Rua Francisco dos
Passos nº 26 a 28

Classificado como IM - Interesse
Municipal

Guarda (São Vicente)

Arquitectura Civil / Edifício

Decreto n.º 129/77, DR n.º 226, de
29-09-1977

Guarda (São Vicente)

Edifício na Rua de D. Sancho I e
Largo do Paço do Bio

Classificado como IM - Interesse
Municipal

Arquitectura Civil / Edifício

Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de
12-09-1978

Edifício no Largo da Igreja de
São Vicente

Classificado como IM - Interesse
Municipal

Guarda (São Vicente)

Arquitectura Civil / Edifício

Sé da Guarda

Classificado como MN - Monumento
Nacional

Arquitectura Religiosa / Sé,
Catedral

Castelo da Guarda, Torre dos
Ferreiros

Classificado como MN - Monumento
Nacional

Arquitectura Militar / Castelo

Solar na Rua do Encontro

Classificado como IM - Interesse
Municipal

Arquitectura Civil / Solar

Casa na Rua dos Clérigos nº 7

Classificado como IM - Interesse
Municipal

Arquitectura Civil / Casa

Janela manuelina no prédio nº
41

Em Vias de Classificação (Homologado
como IIP -

Arquitectura Civil / Janela

Capela de Nossa Senhora do
Mileu

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Arquitectura Religiosa / Capela

Chafariz da Dorna

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Arquitectura Civil / Chafariz

Edifício na Rua de D. Sancho, nº
9 a 13

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Igreja de São Vicente

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Pelourinho de Valhelhas

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Chafariz de Santo André

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Arquitectura Civil / Chafariz

Edifício do século XVII

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Arquitectura Civil / Edifício

Igreja e Edifício da Misericórdia
da

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Arquitectura Religiosa /
Conjunto

Paço Episcopal e Seminário
(antigo)

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Pelourinho da Guarda

Decreto n.º 129/77, DR n.º 226, de
29-09-1977
Decreto de 10-01-1907, DG n.º 14,
de 17-01-1907; Decreto de 16-061910, DG n.º 136, de 23-06-1910;
Portaria publicada no DG, n.º 154,
de 03-07-1953
Decreto de 16-06-1910, DG n.º
136, de 23-06-1910; Decreto nº 38
147, DG n.º 4, de 05-01-1951;
Portaria publicada no DG, n.º 237,
de 08-10-1956
Decreto n.º 28/82, DR n.º 47, de
26-02-1982
Decreto n.º 129/77, DR n.º 226, de
29-09-1977

Guarda (São Vicente)

Guarda (Sé)

Guarda (Sé)

Guarda (Sé)
Guarda (Sé)
Guarda (São Vicente)

Decreto n.º 37 728, DG n.º 4, de
05-01-1950; Portaria publicada no
DG, II Série, n.º 221, de 21-091972
Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de
12-09-1978

Guarda (São Vicente)

Guarda (São Vicente)

Arquitectura Civil / Edifício

Decreto n.º 42 007, DG n.º 265, de
06-12-1958

Guarda (São Vicente)

Arquitectura Religiosa / Igreja

Decreto n.º 28/82, DR n.º 47, de
26-02-1982

Guarda (São Vicente)

Arquitectura Civil / Pelourinho

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de
11-10-1933

Valhelhas

Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de
12-09-1978
Decreto n.º 32 973, DG n.º 175, de
18-08-1943; Portaria publicada no
DG, n.º 237, de 08-10-1956;
Portaria publicada no DG, n.º 221,
de 21-11-1972
Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de
12-09-1978

Guarda (Sé)

Guarda (Sé)

Guarda (Sé)

Arquitectura Religiosa / Paço

Decreto n.º 28/82, DR n.º 47, de
26-02-1982

Guarda (Sé)

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Arquitectura Civil / Pelourinho

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de
11-10-1933

Guarda (Sé)

Capela de São Pedro de Verona

Em Vias de Classificação (com
Despacho de Abertura)

Arquitectura Religiosa / Capela

Casa do Alpendre

Classificado como IM - Interesse
Municipal

Igreja matriz de Aldeia Viçosa

Vila Soeiro

Arquitectura Civil / Casa

Deliberação de 2-02-2005 do
executivo municipal

Guarda (São Vicente)

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

-

Portaria n.º 148/2005, DR, I-B, n.º
26, de 07-02-2005

Aldeia Viçosa

Complexo do ex-Sanatório
Sousa Martins

Em Vias de Classificação (Homologado
como IIP -

-

Despacho de 8-01-2002

Sé

Ponte antiga de Valhelhas

Em Vias de Classificação (com
Despacho de Abertura)

-

Antigas Casas dos Magistrados,
sitas na

Classificado como IM - Interesse
Municipal

-

Valhelhas
Deliberação do executivo
municipal de 2-02-2005

Sé
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4.13.2 – Património Arqueológico

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.

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 1 de Agosto de 2011.

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 C15 “Covão”.

Esta caracterização permite identificar e avaliar os impactes resultantes da
concretização do projecto e ainda apresentar propostas para a minimização de
potenciais impactes negativos.

O projecto consiste no alargamento de uma concessão de quartzo e feldspato,
pertencente à “Aldeia & Irmão, SA”, possui cerca de 167 hectares de área total e dois
núcleos de efectiva exploração. O núcleo mais a sul, com 9 hectares, corresponde a
um alargamento de uma zona já intervencionada, o outro núcleo, mais a norte e mais
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pequeno, com cerca de 4 hectares, corresponde a uma zona virgem onde somente
foram feitas algumas pesquisas.

Administrativamente localiza-se no Concelho da Guarda, no limite entre as freguesias
de Vela e Benespera, distrito da Guarda., inserindo-se cartograficamente na folha n.º
214 da Carta Militar de Portugal. (Figura 42).

Figura 42 – Enquadramento administrativo e implantação cartográfica do projecto.

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.
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Metodologia
 Considerações gerais − A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências
patrimoniais envolveu três etapas essenciais:
 Pesquisa documental;
 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;
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 Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;
 Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris;
 Estruturas funerárias e/ou religiosas.
 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 274), com recolha comentada de potenciais
indícios;
 Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à
escala 1:50 000 (folha 23-A);
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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;
“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
 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 das áreas a afectar pelo projecto,
apoiada na projecção cartográfica da mina na georeferenciação com GPS.
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 Registo e 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.

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.
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Resultados
 Geomorfologia − A Serra da Estrela é constituída por planaltos alongados na
direcção Sudoeste-Nordeste., encontrando-se as altitudes mais elevadas do lado
Sudoeste, no chamado Planalto da Torre. As altitudes vão diminuindo gradualmente
para Nordeste, situando-se a Guarda, no último esporão Norte, onde a montanha
quase se confunde com os planaltos da Beira Transmontana.

A área em análise localiza-se a sul da Guarda, nas freguesias de Vela e Benespera,
numa área serrana, zona elevada entre dois vales bastante acentuados, um cortado
pela Ribeira da Amezendinha e outro pela Ribeira do Vale.

A geologia do local (Figura 43 - folha Norte da Carta Geológica de Portugal),
caracteriza-se essencialmente por granitoides de idade orogénica, onde sobressaem
filões quartziticos, objecto de exploração mineira.

Figura 43 - Enquadramento geológico do projecto (folha Norte – escala 1/500 000).
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As características do meio físico vão sem dúvida reflectir-se na selecção dos espaços
onde as comunidades humanas se estabeleceram e desenvolveram as suas
actividades.

Assim a análise de geomorfologia de uma região é fundamental na interpretação das
estratégias de povoamento e consequentemente na adopção de metodologias de
trabalho de prospecção. Na área em estudo a proximidade com linhas de água, os
recursos serranos e ainda os recursos minerais vão sem dúvida, constituir-se como
atractivos para as comunidades humanas.
 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

Um dos aspectos mais significativos na toponímia da área em análise, diz respeito ao
predomínio da designação “Quinta”. Esta permite constatar a existência de um tipo de
povoamento específico, onde na envolvente das zonas mais centrais, “Vela” e
“Benespera”, proliferam pequenas quintas rurais:
“Quinta da Poça”, “Quinta de Baixo”, “Quinta do Vigarista”, “Quinta de EntreAguas”, “Quinta da Teixeira”, “Quinta da Levada”, “Quinta da D. Júlia”, “Quinta
da Velha”, “Quinta do Chão da Laje”.

Alguns dos topónimos atribuídos às Quintas marcam ainda as características da
cultura ai praticada ou actividade desenvolvida:
“Quinta das Hortas”, “Quinta dos Figos”, “Quinta das Flores”, “Quinta do Lagarão”,
“Quinta da Moacha”.
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A religiosidade das populações encontra-se também marcada na toponímia, como
mostram os topónimos:
“S. Domingos”, “Senhora dos Anjos”, “Quinta da Cruzinha”, “Penedo da Cruz”,
“Capela de S. Roque”.
 Pesquisa bibliográfica − A pesquisa bibliográfica realizada para este trabalho
permitiu conhecer melhor a diacronia de ocupação da região em estudo, procurandose enquadrar historicamente a interpretação de possíveis achados dentro da área de
afectação da “Concessão C15 - Covão”. São assim apresentados os testemunhos que
permitem avaliar o potencial científico e o valor patrimonial da área de afectação do
projecto e das suas proximidades, não só no território abrangido pelas freguesias de
Vela e Benespera, pelas quais se divide o projecto, mas também no território
compreendido nas freguesias limítrofes de Seixo Amarelo, Ramela e Santana da
Azinha.

São raros os sítios Pré-Históricos conhecidos na região em estudo. Um dos únicos de
que há conhecimento refere-se ao sítio “Lameiros”, freguesia do Seixo Amarelo, do
qual pouca informação existe. Apenas se sabe que foram recolhidas algumas
cerâmicas numa pequena plataforma de encosta e que remetem para período NeoCalcolítico (www.igespar.pt).

Se são raros os sítios arqueológicos Pré-Históricos, já os de cronologia Romana são
bastante mais frequentes. Os mais próximos da área de afectação referem-se ao “Villa
de S. Domingos” e ao “Tanque de S. Domingos”, localizados a menos de 1km a Sul da
concessão. Embora tenham sido registados em momentos diferentes, parecem
associados ao mesmo sítio arqueológico. No “Villa de S. Domingos”, bastante próximo
da povoação da Benespera, foi identificada bastante cerâmica de construção, assim
como cerâmica comum doméstica, uma mó circular, uma base de coluna (entre outros
elementos arquitectónicos) e uma placa funerária. Este local deverá estar associado
ao “Tanque de S. Domingos”, construção quadrangular e construída em alvenaria de
granito miúdo sem argamassa, aberta directamente na rocha. Este tanque de época
romana deveria ser utilizado no regadio agrícola ou como abastecimento de água a
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alguma

estrutura

associada.

Não

existem

certezas

quanto

à

forma

de

recolha/abastecimento de água para o tanque (www.igespar.pt).

Também de cronologia romana é o sítio identificado como “Benespera”, uma placa
funerária de granito com moldura simples, embutida na fachada principal da Igreja de
Santo Antão, em Benespera. Esta placa deverá proceder do lugar de S. Domingos,
1km para poente da igreja matriz. Ainda na freguesia da Benespera está identificado o
casal rústico romano do “Casal da Quinta do Pinal”, onde foi também recolhida alguma
cerâmica de construção, cerâmica comum doméstica e algum minério, ao qual não
serão estranhas algumas explorações mineiras antigas de estanho que ali terão
existido (www.igespar.pt).

Mas o sítio melhor estudado na região, localiza-se a cerca de 5km a Este da freguesia
da Benespera e foi identificado como “Cabeço das Fráguas”. A diacronia da sua
ocupação parece estar associada a várias épocas e o sítio tem sido interpretado, na
generalidade, como um lugar de culto indígena desde época pré-romana, justificado
pela presença de uma conhecida inscrição rupestre em caracteres latinos, mas em
língua designada por lusitana (Rodrigues, 1960; Santos, 2010; Santos e Schattner,
2010). Em intervenção arqueológica realizada em 2006, Santos e Schattner (2010)
descrevem-nos a recolha de materiais em área de cota mais baixa atribuíveis à
transição Bronze Final – I Idade do Ferro, assim como à II Idade do Ferro que, embora
em contexto secundário, confirmam a ocupação do sítio a cota mais elevada para
aquelas épocas. Já no cume do Cabeço das Fráguas, foi então possível comprovar
três etapas sucessivas de ocupação: a primeira situada na transição do Bronze Final
para a I Idade do Ferro; a segunda da II Idade do Ferro até ao séc. II-I a.C.; e a
terceira que persistirá até ao séc. I da nossa era, altura em que o sítio terá sido
abandonado (Santos e Schattner, 2010).

Já nos terrenos na base do Cabeço das Fráguas, ainda na Freguesia da Benespera e
na vertente virada a Sul daquele sítio, está identificado outro sítio onde foi recolhido
material arqueológico que remete para uma ocupação de época Romana. Mais uma
vez foi identificada bastante cerâmica de construção, cerâmica comum doméstica,
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fragmentos de mós circulares, diversas aras votivas, pias e lagariças escavadas na
rocha, objectos metálicos e uma grande quantidade de escória (www.igespar.pt).

Também na freguesia de Vela, onde se localiza parte da área da “Concessão do
Covão”, foram identificados vestígios de superfície de época Romana (material de
construção, cerâmica comum e dois fragmentos de terra sigillata) no sítio “Quinta dos
Lameiros”. Na freguesia de Santana da Azinha, cerca de 5km a Este da dita
Concessão, foi também identificado o sítio “Quinta da Erva”, onde se recolheram
materiais idênticos. O mesmo aconteceu no sítio “Quinta dos Bacelos 1”, na freguesia
do Seixo Amarelo (www.igespar.pt).

De época Medieval são também conhecidos alguns sítios na área em estudo. Na
freguesia da Benespera, a “Ponte da Ribeira da Fonte Boa”, a Sul da área em estudo,
é um desses exemplos. Refere-se a uma ponte em granito com o tabuleiro elevado ao
centro e apenas com um arco quebrado. É frequentemente considerada de época
Romana, embora seja seguramente de cronologia Medieval ou Moderna. Já na
freguesia da Ramela, pouco mais de 1km a Nordeste da área da Concessão, é
conhecido o sítio “Quinta de S. Miguel”, onde foi identificada uma sepultura Medieval
isolada escavada no afloramento granítico, com cabeceira rectangular e reentrância na
zona dos pés, também rectangular (www.igespar.pt).

Para além disso, são conhecidos vários sítios também enquadrados em época
Medieval e sobre os quais existe pouca informação: na freguesia da Ramela, a Norte
da Concessão, o sítio “Igreja da Senhora da Teixeira” refere-se a um achado isolado
de algumas pedras trabalhadas e colunas no adro da dita igreja e sobre os quais
pouco mais se conhece; ainda na mesma freguesia, o “Cemitério da Ramela” refere-se
a um terreno anexo àquele cemitério onde foram encontrados vestígios cerâmicos que
vão desde época Medieval até à Contemporânea; na freguesia do Seixo Amarelo, a
Oeste da Concessão, estão também identificados os sítios “Amiais 1” e “Porqueira”,
ambos de cronologia Medieval. No primeiro foi identificado um conjunto de três
sepulturas de planta antropomórfica, enquanto o segundo é um pequeno troço de via
que poderá remontar até época Romana (www.igespar.pt).
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De provável época Moderna é apenas conhecido o sítio “Fontão”, localizado a cerca
de 2 km a Norte da “Concessão do Covão”. Refere-se a uma inscrição gravada no
afloramento granítico, encimada por uma pequena cruz esculpida na rocha
(www.igespar.pt).

Refira-se ainda que, aquando da construção da rede de transporte de gás, que divide
os dois núcleos de exploração, foi realizado acompanhamento arqueológico da área
de afectação do projecto de obra, não tendo sido identificado qualquer tipo de vestígio
no local (Dias e Souto, 2004).

Desta forma, a pesquisa documental e bibliográfica realizada não levou à identificação
de ocorrências arqueológicas na área de implantação do projecto. Como referimos
atrás, as ocorrências mais próximas referem-se à “Villa de São Domingos” e “Tanque
de São Domingos”, ambas a cerca de 600m a Sul da “concessão C15 - Covão”.

No quadro seguinte, apresenta-se a síntese do património conhecido na área
envolvente ao projecto (coordenadas Hayford-Gauss, Datum 73).
Nº

CNS

Freguesia

Designação

Categoria

Período

CMP

Coordenadas

Ref. Bibliográficas

Medieval

214

73613

www.igespar.pt

Tipo de Sítio

1

15218

Ramela

Quinta de S. Miguel

Sepultura

87762
2

25291

Benespera

Villa de São

Villa

Romano

214

Domingos
3

16541

Benespera

Tanque de São

17196

Benespera

Benespera

Tanque

Romano

214

17191

Benespera

Casal da Quinta do

Inscrição

Romano / Alto

214

17198

Benespera

Ponte da Ribeira da
Fonte Boa

www.igespar.pt

Casal Rústico

Romano

73535

www.igespar.pt

85523
214

Pinal
6

72400
85760

Império
5

www.igespar.pt

85888

Domingos
4

72289

72481

www.igespar.pt

85136
Ponte

Medieval e
Moderno

214

72361

www.igespar.pt

84700
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Prospecção arqueológica e levantamento de valores construídos

O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projecto,
através da observação da paisagem envolvente, avaliando desta forma o tipo de
impacte. A área envolvente ao projecto e marcada por fortes ondulações do terreno e
vales acentuados, onde predomina o mato rasteiro e algum Pinhal. A concessão de
exploração C15 “Covão” implanta-se numa área elevada de serra, com uma área total
de cerca de 167 hectares. Tal como já foi referido anteriormente, a área objecto de
análise com o presente estudo corresponde a dois núcleos de afectiva exploração
(Figura 44 e Foto 16):
Núcleo 1 – localizado mais a sul e objecto de anteriores explorações, com cerca
de 9 hectares;
Núcleo 2 – mais pequeno, com cerca de 4 hectares e correspondente a uma zona
virgem.

Figura 44 – Levantamento topográfico da área representativa dos dois núcleos de
exploração.
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Núcleo 2

Núcleo 1

Gasoduto

Foto 16 - Vista geral do projecto, com ambos os núcleos divididos pela pista do
gasoduto.

Os trabalhos de prospecção foram em parte condicionados pelo coberto vegetal, que
tal como é visível na Figura 45, impediu em algumas áreas a visibilidade do solo de
forma total ou parcial. Apresenta-se de seguida uma descrição de ambos os núcleos
referidos.
 Núcleo 1 - Esta área localiza-se na face oeste de um cabeço muito alongado, e tem
como limites na parte mais baixa a EN18 e na cumeeira a pista do gasoduto nacional
de alta pressão da Transgás, com uma inclinação relativamente acentuada de Este
para Oeste. Do ponto de vista geomorfológico não possui acidentes superficiais e ao
contrário da geologia local apresenta uma superfície lisa, e escassos afloramentos
graníticos, sendo estes poucos expressivos, raramente atingindo um metro de altura.

De salientar que uma parte considerável da área encontra-se já explorada,
observando-se alguns níveis de taludes e maquinaria. A restante área correspondente
a uma pequena faixa a norte e toda a zona este, caracteriza-se pelo coberto vegetal
arbustivo, maioritariamente constituído por giestas, mais ou menos denso onde
pontualmente sobressaem alguns pinheiros de grande dimensão, sendo a visibilidade
do solo variável.
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Fotos 17 e 18 - Aspecto actual da exploração. Vista geral do núcleo 1, onde se pode
observar a área actual da exploração e a futura área de ampliação.

Tal como pode observado na carta de visibilidade dos solos, as áreas sul e uma
pequena faixa a norte, apresentam condições de visibilidade classificadas como - má,
devido á densidade de giestas e a alguns mantos de silvas, o que dificultou a
progressão no terreno. A área central apresenta melhores condições de visibilidade,
sobretudo devido à existência de clareiras pontuais e uma densidade arbustiva menor.

Fotos 19 e 20 - Pormenor do coberto arbustivo denso. Exemplo de uma área onde foi
possível observar o solo.
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Um aspecto de interesse do ponto de vista da exploração dos recursos naturais, diz
respeito à identificação de vestígios, na área norte do projecto, embora sem grande
expressão, de antigas explorações de pedra, por meio manual e ainda por meio de
perfuração mecânica embora rudimentar, ambos nos mesmos afloramentos. A
reduzida densidade destes vestígios parece indicar acções de exploração esporádicas
ou muito curtas no tempo, tendo sido o local rapidamente abandonado.

Fotos 21 e 22 - Afloramentos graníticos superficiais. Exemplo de um destes
afloramentos onde se observam técnicas de exploração manuais.

Para além dos referidos vestígios há ainda a mencionar para esta área a identificação
de alguns níveis de socalcos, sustentados por muros de pedra, igualmente localizados
na área norte do projecto. Estas estruturas, hoje abandonadas, mostram o
aproveitamento das encostas serranas pelo homem para a actividade agrícola. Por se
revelarem com interesse do ponto de vista etnográfico, as mesmas foram
inventariadas - Catraia da Serra 1.

Do ponto de vista patrimonial, dado que o projecto se localiza numa encosta de declive
acentuado e de cotas relativamente altas em relação á paisagem envolvente, não
apresenta condições favoráveis à fixação de comunidades humanas. A existência de
vestígios de actividade extractiva assim como da apropriação do espaço serrano foram
os únicos vestígios antrópicos identificados na área.
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Foto 23 - Muro de pedra seca de sustentação de socalco - Catraia da Serra 1.

Por fim será de referir, que os trabalhos de prospecção foram direccionados para a
probabilidade de existência de arte rupestre associada aos afloramentos graníticos
existentes, em especial as denominadas "covinhas" da pré-história recente.
 Núcleo 2 - Este núcleo, de dimensões mais reduzidas, localiza-se na continuidade
da área anterior mas na face oposta do cabeço (encosta este). Esta área e como pode
analisado na cartografia anexa (Figura 45), apresenta deficientes condições de
visibilidade do solo, condicionando os trabalhos de prospecção.

De um modo geral a área encontra-se coberta por uma vegetação arbórea, muito
densa, constituída maioritariamente por Pinheiros bravos jovens. A reduzida estatura
dos Pinheiros e do desenvolvimento dos seus ramos a pouca altura do solo, só
permitiu uma leitura da paisagem a muito curta distância. Associado a este coberto
arbóreo há ainda a somar o coberto arbustivo, constituído essencialmente por estevas,
que proliferam de forma densa. Desta forma só foi possível observar directamente o
solo, onde pontualmente em algumas clareiras a vegetação e mais diminuta.
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Foto 24 - Vista geral do núcleo 2.

Fotos 25 e 26 - Aspecto do coberto vegetal denso, que impediu a visibilidade do solo.
Clareira existente, onde o coberto vegetal é menos denso.

Muito embora a visibilidade do solo tenha sido fortemente condicionada, foram
identificados mais vestígios de actividade antrópica nesta área, principalmente
relacionados com a prática agrícola. De forma pontual um pouco por toda a área
registaram-se amontoados de pedra, designados maroiços, mostrando a libertação
dos terrenos da pedra existente, para a sua utilização na actividade agrícola. À
semelhança do já descrito no núcleo 1, ocorrem também aqui níveis de socalcos,
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sustentados por muros de pedra que sugerem a organização do espaço agrícola e o
seu aproveitamento - Catraia da Serra 3.

Fotos 27 e 28 - Aspecto de um dos maroiços existentes na área. Catraia da Serra 3 nível de socalcos.

Provavelmente associadas à referida actividade agrícola encontram-se duas outras
ocorrências, designadas: Catraia da Serra 2 e 4. A primeira diz respeito a uma
estrutura em ruínas de forma rectangular com cerca de 6 X 6m, construída em pedra
seca. Não possuindo telhado e não existindo vestígios de telhas no solo, não foi
possível esclarecer o tipo de cobertura. Face a realidade observada conclui-se que a
estrutura deverá corresponder a uma pequena casa agrícola ou um cercado para
guardar gado. A segunda ocorrência corresponde a uma estrutura de pedra seca
linear, um muro, com a superfície em ruínas e cerca de 10/15 metros de
cumprimentos, não tendo sido possível atribuir-lhe qualquer funcionalidade.
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Fotos 29 e 30 - Vista geral da casa - Catraia da Serra 2. Pormenor da mesma
estrutura.

Foto 31 - Catraia da Serra 4 - muro.

Apresenta-se de seguida uma síntese das ocorrências identificadas, todas elas de
carácter etnográfico e apenas com interesse no que diz respeito à reconstituição do
espaço rural (Figura 46).
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Nº

Designação

1

Catraia

Tipo de Sítio

Período

Freguesia

CMP

Coordenadas

Contemporâneo

Vela

214

71826,09

Contemporâneo

Benespera

214

Ref.
Bibliográficas

da

Serra 1
2

Catraia

Conjunto

de

Socalcos
da

86632,93

Casa

Serra 2
3

Catraia

Catraia

72130,82

Inédito

86769,59
da

Serra 3
4

Inédito

Conjunto

de

Contemporâneo

Benespera

214

da

Muro

72233,09

Inédito

86701,39

Socalcos
Contemporâneo

Benespera

214

Serra 4

72038,65

Inédito

86604,05

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.

A prospecção arqueológica desenvolvida não levou à identificação de qualquer
situação de risco derivada da implementação do projecto.
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4.14 − Caracterização Sócio-Económica

De modo a contextualizar territorialmente a área geográfica do concelho da Guarda,
apresenta-se neste capítulo, e antes da sua caracterização socioeconómica, a
caracterização territorial do concelho da Guarda. Em termos de organização
administrativa, o concelho é constituído por 57 freguesias, que se integram na subregião de NUTS III da BEIRA INTERIOR NORTE e na região de NUTS II do CENTRO.

O diagnóstico prospectivo do concelho da Guarda desenvolve-se segundo grandes
áreas de investigação, nomeadamente território, população e educação, actividade
económica e infra-estruturas e condições de vida, com vista a identificar os seus
principais problemas e potencialidades, e de forma a definir uma estratégia económica
que permita o seu desenvolvimento. Para tal, na selecção dos diferentes indicadores a
analisar esteve subjacente a preocupação de dar uma visão global e dinâmica da
realidade das diversas unidades territoriais em referência.

Assim, tendo como fonte privilegiada de informação os Anuários Estatísticos da
Região Centro em 2008 e as estatísticas do Recenseamento Geral da População e da
Habitação (Censos 1991 e Censos 2001), caracteriza-se no ponto 4.14.1 (Território) o
concelho da Guarda em termos geográficos, enquanto no ponto 4.14.2 (População e
Educação) se analisa a população residente por escalão etário e género e a sua
evolução no período 1960-2007, bem como se analisam alguns indicadores de
educação da população residente e taxas de escolarização, para além da identificação
do número de alunos matriculados e estabelecimentos de educação por nível de
ensino ministrado. No ponto 4.14.3 examina-se a Actividade Económica do concelho,
tendo por base diversos indicadores das empresas, especificamente: densidade de
empresas; proporção de microempresas; proporção de pequenas e médias empresas;
pessoal ao serviço por empresa; volume de negócios por empresa; e indicador de
concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas. Também, se apresenta
a distribuição do número de empresas por sector de actividade económica e o ganho
médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, para além do pessoal ao
serviço e do volume de negócios realizado. No ponto 4.14.4 (Infra-estruturas e
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Condições de Vida) caracterizam-se as infra-estruturas básicas de apoio às
populações residentes, bem como se examinam as condições de vida dessas mesmas
populações. Por último, apresentam-se algumas considerações finais que pretendem
ser o corolário das observações realizadas ao longo do capítulo.

4.14.1 – Território

Em termos geográficos, o concelho da Guarda ocupa uma área de cerca de 723,5
Km2, localizando-se no centro interior de Portugal, numa posição periférica
relativamente às áreas mais desenvolvidas do País. Tem como limite a norte os
concelhos de Pinhel e Celorico da Beira, a Este a fronteira com Espanha e o concelho
do Sabugal, a Sul os concelhos de Belmonte e Covilhã, e a Oeste os concelhos de
Manteigas e Gouveia (Figura 47).

A Beira Interior Norte é uma sub-região estatística portuguesa de que faz parte o
concelho da Guarda e que compreende 9 concelhos: Almeida, Celorico da Beira,
Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda (capital distrital), Manteigas, Mêda, Pinhel,
Sabugal e Trancoso (MEI, 2005; 2006). Esta sub-região limita a norte com o Douro, a
leste com a Espanha, a sul com a Beira Interior Sul e com a Cova da Beira e a oeste
com a Serra da Estrela e com Dão-Lafões, perfazendo uma área total de 4062,7 km² e
uma população residente de 110.151 habitantes em 2007 (INE, 2008a; 2008b).

Ao longo dos anos, a economia desta sub-região baseou-se no aproveitamento dos
recursos locais, tendo as actividades tradicionais deixado de cativar trabalhadores,
sobretudo os mais jovens, o que levou a um êxodo das populações para os grandes
centros em busca de melhores condições de vida. Segundo Marques (1998), nesta
sub-região: “é o concelho da Guarda que desempenha o papel de “motor” da
economia e de atractivo em termos de emprego. Tal facto tem-se reflectido no
abandono das zonas rurais rumo à sede de distrito e tantas vezes para cidades de
maiores dimensões, o que tem originado o encerramento de muitas escolas,
desertificação de localidades e desaparecimento de serviços como os correios, entre
outros factores”.
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De acordo com a Monografia do Distrito da Guarda (MEI, 2005; 2006), uma análise do
concelho da Guarda permite verificar que a actividade agrícola continua a ser a
dominante no concelho, sendo exercida, na sua maioria, em explorações agrícolas de
pequenas dimensões, praticando-se uma agricultura de subsistência. Os produtos
agrícolas mais importantes são a batata, o centeio, a maçã, a pêra, o azeite, o vinho, o
feijão e o milho. Das principais indústrias do concelho destacam-se a têxtil, a
metalomecânica e as indústrias agro-alimentares.

4.14.2 – População e Educação

Segundo David (1996), foi ainda nos anos 70, com a mudança de regime político
nacional, que se assistiu:

“ao declínio da emigração e ao aumento da imigração como resultado do regresso das
ex-colónias, por via da mudança dos regimes políticos nesses países, e do retorno dos
emigrantes, como resultado das alterações económico-sociais nos países europeus.
Todavia, as consequências do fenómeno migratório continuaram-se a sentir, por efeito
de arrastamento, nos anos seguintes, embora com menores quebras populacionais.
Também como consequência da emigração houve a alteração das características
sociais da população”.

De facto, de acordo com o Figura 48, o concelho da Guarda passou de uma
população residente de 48.994 habitantes em 1960 para um total de 44.191 habitantes
em 2007. Neste ano 110.151 habitantes na sub-região da Beira Interior Norte (63,9%
do total).

A tendência recessiva da evolução da população residente mantém-se, conforme se
pode deduzir dos resultados preliminares dos census 2011 publicados pelo INE para o
concelho (Figura 49) e também representados na Figura 48. De acordo com esses
resultados, a população residente do concelho da Guarda é, em 2011 de 42460
habitantes.
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Figura 48 - Evolução da população residente no concelho da Guarda e no período
1960 - 2011.

O fenómeno migratório no concelho da Guarda encontra a sua explicação na escassa
oferta do mercado de trabalho, devido à estagnação do investimento estatal nas
regiões do interior do País, por via da alteração do investimento para as áreas
metropolitanas que então começavam a surgir (David, 1996). Assim, o fluxo migratório
foi caracterizado por dois movimentos: um interno para o litoral e principais centros
urbanos, particularmente para Lisboa; e outro externo para a Europa, concretamente
para França e Alemanha (David, 1996).

Ao longo dos anos, a anterior evolução demográfica quase que não se alterou,
excepto no período 1991 - 2007 onde aumentou 14%, mas sem recuperar os valores
de 1960, e voltando a decrescer até 2011. O referido crescimento foi pouco acentuado
no período 2001-2007 (+0,2%), reflectindo uma estagnação, que resultou num
decréscimo em 2011 em consequência da actual falta de emprego e inexistência de
investimentos no concelho e sede de Distrito. Paralelamente, resulta dos dados de
2007 que o peso relativo da população residente no concelho da Guarda aumentou
para 25,7% face ao total de população residente no Distrito, nesse mesmo ano. Já em
1960, tal peso relativo da população residente no concelho da Guarda registava
apenas 17,4%, confirmando a migração ocorrida dentro do Distrito da Guarda e para
fora deste.
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Esta realidade foi acompanhada, na década de 80, pelo fenómeno do envelhecimento
da população, apontando-se como argumento justificativo a redução da natalidade ao
invés do prolongamento da esperança de vida ou da redução da mortalidade, pois esta
última também incide sobre a mortalidade infantil, permitindo ganhos de vida
simultâneos na infância e na velhice (David, 1996). Por exemplo, Portugal Continental
registou, por um lado, uma redução da percentagem de jovens com menos de 14
anos, de 19,7% em 1991 passou para 15,2% em 2007; e, por outro lado, um aumento
da percentagem de idosos com mais de 65 anos, de 13,7% passou para 17,6%,
respectivamente, nos mesmos anos (INE, 1993; 2002; 2008a; 2008b).

Esta mesma realidade, de redução da população jovem e aumento da população
idosa, ocorreu no período em análise no concelho da Guarda, embora com ligeiras
oscilações. Segundo David (1996), é possível concluir que a quebra da natalidade e o
crescimento natural estão actualmente ligados à modernização das sociedades, ou
seja, ao aumento dos rendimentos económicos, às oportunidades de mobilidade social
e à elevação do nível de instrução.

Quanto à distribuição por escalão etário da população residente no concelho da
Guarda, apresenta-se na Figura 50 a referida distribuição no ano de 2007. Segundo
os grandes grupos etários, verifica-se que a população até aos 24 anos representa,
em termos médios, 11,9% do total da população do concelho, por oposição a
população com mais de 65 anos representa 19,8% do total, confirmando-se o seu
envelhecimento.

No que se refere ao número de alunos matriculados no concelho da Guarda ao nível
dos diversos níveis de ensino

constata-se que os valores mais elevados são

registados ao nível do ensino básico, acompanhando a tendência da Região Centro e
de Portugal. Do total de alunos inscritos nos três níveis de ensino obrigatório, 41,6%
dos alunos frequentam o ensino básico, 14,8% frequentam o ensino secundário,
12,6% estudam no ensino pré-escolar e 30,9 % frequentam o ensino superior (Figura
51).
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Figura 50 - População residente no concelho da Guarda, em 2007, distribuída por
escalões etários.
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Figura 51 - Alunos do concelho da Guarda matriculados em 2007 nos diversos níveis
de ensino.

O reduzido número de alunos matriculados no ensino pré-escolar confirma o impacto
negativo da redução da taxa de natalidade a nível concelhio. O ensino pré-escolar,
para além de ter o menor peso relativo no volume de alunos matriculados no ensino
obrigatório, também tem menos alunos que o ensino superior.
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4.14.3 – Actividade Económica

O concelho da Guarda, sendo uma área predominantemente rural, tem vindo, contudo,
a conhecer, nos últimos anos, transformações a diversos níveis, como forma de
dinamizar actividades conducentes a uma maior fixação das populações (Marques,
1998). Em termos de desenvolvimento económico, na Figura 52 observa-se que, no
ano de 2006, a média da densidade de empresas no concelho da Guarda (6,1
empresas / km2) é inferior à média da região Centro (8,4 empresas/km2), e
substancialmente inferior à do Continente (11,7 empresas/km2) e de Portugal (11,8
empresas/km2). Por outro lado, a dimensão dessas empresas concentra-se nas
microempresas com um valor médio de 96,6%, sendo superior ao valor registado pela
região Centro (95,8%), pelo Continente (95,5%) e, ainda, por Portugal (95,5%), tendo
como consequência directa um valor médio baixo de pessoas ao serviço (2,6) e um
valor médio reduzido do volume de negócios (172,8 milhares de euros).
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Figura 52 - Parâmetros de actividade económica do concelho da Guarda.

A repercussão de todos estes indicadores comprova o reduzido desenvolvimento
económico, a severidade e a persistência de dificuldades económicas no concelho,
para além do impacto negativo da economia portuguesa. A Comissão de Coordenação
da Região Centro considera que este facto deriva de uma: “estrutura produtiva ineficaz
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onde a interioridade da área e a sua consequente má acessibilidade ao todo nacional
são o principal bloqueio ao desenvolvimento, à inovação, à captação do investimento e
à existência paralela de elevados índices de carências sociais que, no seu conjunto,
não permitem atingir os padrões mínimos de qualidade de vida de uma população”
(CCRC, 1986).

A evolução dos diferentes sectores da actividade económica têm apontado para uma
mudança na estrutura produtiva do concelho, isto é, a quebra do sector primário em
detrimento do aumento do sector secundário e terciário. Esta situação torna claro que
houve um abandono das actividades agrícolas para a indústria e para os serviços sob
a forma de operários não especializados (David, 1996). No entanto, a imagem do
concelho da Guarda, enquanto região subdesenvolvida, ressalta como consequência
do peso que o sector primário possui e da insignificância do secundário, mesmo
abaixo do terciário. Através Figura 53 é possível aferir qual é o sector da actividade
económica dominante no concelho da Guarda, segundo a Classificação da Actividade
Económica, revisão 2.1., em 2006. O Comércio por grosso e a retalho registou um
peso de 26,9% no total da actividade do concelho, seguido pelo sector das Actividades
Imobiliárias (16,9%) e pelo sector da Construção (14,3%).
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Figura 53 - Distribuição do nº de empresas no concelho da Guarda por tipo de
actividade.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

201

RELATÓRIO SÍNTESE

Em suma, o crescimento do concelho foi impulsionado maioritariamente pelo sector
terciário, principalmente pelos sectores do comércio e construção civil, seguidos da
restauração e hotelaria, os quais se encontram intimamente ligados à actividade
turística. Esta realidade pode ter sido influenciada pelo contexto de incerteza que
caracteriza a actual conjuntura macroeconómica e por perspectivas pouco favoráveis
para a actividade económica, com as respectivas repercussões no mercado de
trabalho (MFAP, 2009b).

4.14.4 – Infra-estruturas e Condições de Vida

Uma análise aos indicadores de saúde no concelho da Guarda (Figura 54) permite
notar, tomando por referência os concelhos do Distrito da Guarda em 2007, que o
número de enfermeiros e de médicos por 1.000 habitantes é mais elevado no concelho
da Guarda, especificamente no centro urbano, dado ser nele que se centralizam os
serviços de saúde especializados, quer em termos de consultórios, quer em termos de
unidades hospitalares. Neste contexto, o número de enfermeiros por 1.000 habitantes
no concelho da Guarda duplica face ao número de enfermeiros a nível nacional e o
número de médicos para o mesmo número de habitantes no concelho da Guarda
também é superior à média nacional.
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Figura 54 - Indicadores de saúde do concelho da Guarda. Comparação com o cenário
nacional.
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Relativamente ao número de farmácias e postos de medicamentos por 1.000
habitantes, o concelho da Guarda apresenta um índice de 0,3 (igual ao valor da
Região e do País). Ainda em relação aos equipamentos de saúde no concelho da
Guarda, se observa que os 2 hospitais existentes representam 4,3% dos existentes na
Região Centro e 1,0% dos existentes em Portugal continental. Já os centros de saúde
no concelho, representam 0,9% dos centros de saúdes da Região Centro e 0,3% dos
centros de saúde em Portugal continental.

Em paralelo, também uma moderna malha rodoviária do concelho (A23, A25) procura
dinamizar o processo de desenvolvimento da região, centrando-se o principal
problema na inexistência de uma eficaz rede de estradas complementares, pois,
segundo David (1996), os traçados antigos, estreitos e, em alguns casos, em mau
estado de conservação, além de prejudicar o material circulante e obstruir a circulação
do tráfego, causa graves restrições nas velocidades de circulação, alongando os
tempos de percurso para valores muito discordantes com as distâncias a percorrer.

No entanto, o sector do turismo tem sido a grande aposta do concelho e da subregião, procurando valorizar os recursos naturais existentes (cinegéticos e piscícolas)
e afirmar-se no mercado como um destino turístico com qualidade, dadas as
potencialidades e patrimoniais. O artesanato (artigos de madeira e tecelagem manual)
e a paisagísticas gastronomia da região (queijo da Serra da Estrela e enchidos) são
factores adicionais de atracção dos turistas. Desta forma, nos últimos anos, a
capacidade de alojamento tem aumentado, com particular incidência nas unidades de
turismo em espaço rural, tal como a profissionalização do pessoal ao serviço do
alojamento e restauração, muito por influência da formação ministrada na área do
turismo nas Escolas Profissionais do Distrito, nomeadamente: Escola Profissional de
Gouveia; Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas; e Escola Profissional da Serra
da Estrela (Seia).
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4.14.5 – Considerações Finais

Neste capítulo utilizaram-se como fontes de informação primordial os dados dos
Anuários Estatísticos da Região Centro e da Região Norte mais recentes e as
estatísticas do Recenseamento Geral da População e da Habitação de 2001, no
cumprimento de critérios de rigor e de esforço para se conseguir uma maior
aproximação à realidade. Contudo, apesar da impossibilidade em cumprir o princípio
da comparabilidade dos dados, por à data de realização do presente estudo não existir
um horizonte temporal sempre comum às diferentes variáveis objecto de análise,
entendeu-se que esse facto não era impeditivo para efectuar deduções da realidade
existente no concelho da Guarda.

Em termos globais, a análise realizada ao concelho da Guarda permite concluir que o
mesmo apresenta como potencialidades a sua localização geoestratégica de
proximidade com Espanha e consequentemente com a Europa, a riqueza em
matérias-primas como o granito e o papel importante da vinha e da pecuária na
produção de produtos de denominação de origem protegida (DOP). Também o facto
de a maior parte da população residente no concelho da Guarda se encontrar na faixa
etária dos 25-64 anos pode ser uma oportunidade de desenvolvimento do mesmo, por
ser essa a faixa da população activa, pese embora as ameaças decorrentes do
aumento do grupo etário acima dos 65 anos e da diminuição dos grupos etários mais
jovens, por via da baixa taxa de natalidade.

No entanto, apesar deste cariz mais favorável, o reduzido nível de desenvolvimento
empresarial e a discrepância entre activos empregados femininos e masculinos,
aliados a uma distribuição territorial da população assimétrica, que acentua os traços
essencialmente rurais, criam constrangimentos ao incremento da actividade
económica. A nível do tecido económico e empresarial, os indicadores das empresas
no concelho da Guarda identificam, por um lado, uma baixa densidade de empresas
por Km2 e uma reduzida dimensão das mesmas, levando, consequentemente, a um
baixo volume de negócio. Por outro lado, assiste-se a uma elevada concentração

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

204

RELATÓRIO SÍNTESE

económica na capital de Distrito, por arrastamento de uma forte dependência do sector
público.

Da mesma forma, ao existir um predomínio do universo dos empregados por conta de
outrem no concelho, em detrimento dos trabalhadores por conta própria, faz com que
a iniciativa empresarial seja diminuta. A esta realidade associa-se um baixo nível de
qualificações

da

população

activa

e

um

parque

habitacional

caracterizado

essencialmente por prédios rústicos. A percentagem deste tipo de prédios no concelho
da Guarda mais que duplica a percentagem registada a nível nacional, confirmando a
ruralidade do concelho da Guarda em detrimento da urbanidade de Portugal
continental.
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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 C-15 "COVÃO", bem como
sobre a ocorrência de eventuais impactes cumulativos relacionados com a
proximidade de explorações similares que se posicionam até ao raio de 1 km em torno
dos núcleos de exploração da unidade extractiva em estudo, no caso somente uma
outra concessão de quartzo e feldspato denominada C-94 "VELA NORDESTE".

Salienta-se que, face à tipologia da unidade extractiva vizinha, nomeadamente quando
se considera o tipo de escavação (anfiteatro), a sua dimensão (< 5 hectares), o
método de exploração (meios mecânicos em conjugação com o uso de explosivos), os
impactes sobre as diferentes variáveis ambientais gerados pelas diferentes unidades
extractivas são muito semelhantes, sendo no presente projecto a análise focalizada
nos núcleos de exploração da concessão C-15 "COVÃO".

A análise dos impactes cumulativos é, em cada descritor, associada a um factor de
incremento, estabelecido normalmente com base na relação entre a área total dos
núcleos de exploração da concessão C-15 "COVÃO" e a área já intervencionada pela
unidade similar.

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 na concessão C-15 "COVÃO".

Sobre os impactes negativos que irão ser gerados pela nova exploração, foram
propostas as medidas de minimização a adoptar, de forma a colmatar as situações
negativas identificadas e prevenir as situações negativas esperadas, bem como as
medidas de valoração dos impactes positivos detectados.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

206

RELATÓRIO SÍNTESE

Tal como previsto na legislação aplicável, foram propostos planos 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 que efectivamente serão
causadas pela entrada em funcionamento da concessão, bem como as alterações no
meio geradas pelo seu desenvolvimento ao longo da 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
com os Planos 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.

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 pelo desenvolvimento da concessão. 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: alterações topográficas);
◊ 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 irá relacionar 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  a fase de exploração e/ou execução.
5.2 − Impactes no Clima

A caracterização do clima da região não evidenciou para a área de inserção do
projecto condições climáticas e meteorológicas típicas de um microclima, pelo que na
situação actual não se detectaram quaisquer impactes induzidos no clima pela
actividade na concessão e nas unidades extractivas actualmente existentes e em
laboração na sua vizinhança alargada. Não são por isso previsíveis impactes no clima
da região por interferência da actividade desenvolvida na concessão C-15 "COVÃO",
após implementação do projecto de alargamento, facto intimamente relacionado com a
área pouco expressiva afecta aos seus núcleos de exploração (13,31 hectares).

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 da concessão;
◊A obstrução à livre circulação do ar e eventual alteração do regime de ventos por
interposição das escavações;
◊As alterações na radiação solar absorvida, na temperatura e na humidade, por efeito
das decapagens a efectuar.
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Ao nível local poderão eventualmente registar-se implicações micro-climáticas
relacionadas com a alteração da qualidade do ar provocada pela emissão de gases e
de poeiras a partir do interior da concessão. 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 que os níveis de gases emitidos e o
empoeiramento produzido não atingem valores que se possam considerar críticos na
situação de exploração actual (Quadro 30).

Por outro lado, o eventual aumento de partículas no ar em virtude das intervenções
previstas que envolvem a movimentação de terras nos núcleos de exploração,
envolverá apenas 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 da concessão.

Outros potenciais impactes susceptíveis de provocar alterações no clima a nível local
prendem-se com as alterações topográficas que irão ser impostas pelas escavações e
com a remoção da vegetação existente nos núcleos de exploração.

Segundo o Plano de Lavra proposto, as escavações preconizadas ocuparão uma área
total de 7,11 hectares e terá cerca de 60 (núcleo do "Covão") 35 (núcleo da
"Benespera") metros de profundidade máxima. É de admitir que escavações com
estas características não induzirão alterações significativas no clima local, uma vez
que as alterações sobre a morfologia actual assumirão dimensões pouco expressivas
(profundidade e área de ocupação), não constituindo qualquer entrave à circulação do
ar e à dispersão dos gases produzidos pelos equipamentos que, face às
características do desmonte a praticar, também estarão presentes na área do projecto
em número reduzido.
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Dada a proximidade da área do projecto a um talvegue (ribeira da Gaia), não será de
admitir que a depressão formada induza alterações significativas nas características
meteorológicas específicas que se verificam junto aos talvegues, nomeadamente:
◊Na elevada humidade que se verifica à superfície, devido à maior evaporação
proporcionada pela presença da ribeira da Gaia;
◊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.

Da decapagem (vegetação e solo arável) a efectuar na área da concessão, 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, apresentando os núcleos de exploração uma área pouco expressiva e
sendo as alterações topográficas e as acções de decapagem graduais e espaçadas no
tempo durante a vida útil do mesmo, consideram-se estes impactes muito localizados,
temporários, de magnitude reduzida e pouco significativos.

No final da vida útil da concessão, o coberto vegetativo preconizado no âmbito da
recuperação paisagística da área intervencionada, 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 evapotranspiração
proporcionada pela presença dessa mesma vegetação.
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No Quadro 32 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 32 – Impactes no Clima.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Qualidade do ar

Negativo; indirecto; localizado;

Escavações

temporário; magnitude reduzida;

Decapagem

pouco significativo.

Medidas Mitigadoras

Não

5.3 − Impactes na Geomorfologia

As escavações resultantes do desmonte dos depósitos minerais a explorar na
concessão C-15 "COVÃO" vão alterar de forma significativa a topografia original do
terreno e descaracterizar a paisagem do meio em que a mesma se insere
(essencialmente meio florestal no caso dos núcleos de exploração), 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 materiais estéreis que resultam do desmonte do recurso
mineral, nomeadamente sectores do jazigo atravessados por corredores ferruginosos.

O impacte visual já se encontra instalado no local pelo facto de se tratar de um
projecto de alargamento e face à presença da unidade similar. A zona já explorada do
núcleo de exploração do "Covão" (3,31 hectares; Figura 4) em conjunto com a zona já
intervencionada da unidade similar (4,7 hectares) representa uma área de
aproximadamente 8 hectares. Relativamente a esta área, a área de alargamento do
sector de lavra do núcleo de exploração do "Covão" (2,44 hectares; Figura 4) somada
com a área do sector de lavra do núcleo de exploração "Benespera" (2,84 hectares)
representa um acréscimo de cerca de 66%, pelo que o incremento do impacte visual
(impacte cumulativo) deverá ser proporcional a esse valor.
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Os impactes na geomorfologia gerados pela presença das escavações, os quais estão
associados à alteração mais ou menos expressiva na morfologia da área afectada,
serão de incidência negativa, directa, de magnitude moderada, permanentes (dado
que a estrutura escavada e os respectivos cortes se manterão na paisagem) e
significativos.

Os impactes na geomorfologia gerados pela presença dos depósitos de terras
vegetais e dos depósitos de estéreis graníticos de cobertura, 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 ao bordo superior das escavações e como substrato às
sementeiras e plantações herbáceas, arbustivas e arbóreas preconizadas no plano
ambiental e de recuperação paisagística) e pouco significativos.

5.3.1 – Escavações

O impacte relacionado com a alteração da morfologia pela execução das escavações,
incidirá apenas sobre as zonas directamente afectas ao desmonte do recurso 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.

Recorda-se, nesse contexto, que a delimitação do jazigo mineral resultou da
informação recolhida durante a prospecção geológica efectuada no terreno no âmbito
do contrato de prospecção e pesquisa que antecedeu a preparação do presente
projecto, nomeadamente através da observação directa de frentes de escavação
activas, que permitiu concluir sobre a qualidade das soleiras aplito-pegmatíticas que
se pretendem explorar nas zonas não intervencionadas e incluídas na área da
concessão. A continuidade lateral destas soleiras, aliadas às condições topográficas
do terreno, definiram a área de escavação e o método de desmonte a aplicar ao
recurso mineral de forma a obter o seu aproveitamento integral.
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Ao longo da vida útil da concessão, as escavações desenvolver-se-ão desde a
topografia actual até uma cota base de 617 m (núcleo do "Covão") ou 660 metros
(núcleo da "Benespera"), com a definição de 5 patamares (núcleo do "Covão") ou 3
patamares (núcleo da "Benespera"), embora nenhum circunde completamente o céu
aberto devido à configuração do mesmo em anfiteatro.

Assim, no final da exploração projectada encontrar-se-ão duas áreas escavadas,
designadas "Covão" e "Benespera", respectivamente com 4,27 e 2,84 hectares, com
cerca de 60 e 35 m de profundidade máxima, e formadas por um máximo de 5 ou 3
bancadas com 10 m de altura separadas por patamares com 6 m de largura
complementados por frentes de inclinação com 2 metros de largura plana horizontal.
Áreas escavadas com esta configuração irão 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 da área
intervencionada por enchimento total das cavidades geradas pela exploração, o
impacte visual deverá no entanto ser atenuado durante as duas fases de recuperação
paisagística preconizadas (imediata e em concomitância com a lavra), pelo que se irão
apresentar as medidas conducentes à sua minimização. Pelo exposto, considera-se
este impacte como negativo, directo, localizado, permanente, de magnitude moderada
e significativo.

5.3.2 – Depósitos de Materiais

No que respeita aos impactes indirectos na geomorfologia, os mesmos estão
associados à mobilização de terras vegetais resultantes da decapagem superficial do
terreno e de alguns materiais estéreis correspondentes aos granitos de cobertura, que
em qualquer dos casos se torna necessário levar a depósito.
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Não se prevêem impactes negativos significativos decorrentes da deposição das terras
vegetais e estéreis ferruginosos, uma vez que o projecto recomenda que a totalidade
desses materiais deva ser utilizada na construção dos taludes de protecção ao bordo
superior

das

escavações,

no

enchimento

parcial

das

escavações,

ou

na

repavimentação dos patamares finais e base dos céus abertos, antes de se proceder
às sementeiras e plantações herbáceas, arbustivas e arbóreas destes sectores
aquando da recuperação paisagística dos mesmos.

De acordo com a geometria das escavações previstas para o final da vida útil da
concessão, cerca de 1148 m3 de terras vegetais e estéreis graníticos serão
integralmente canalizados para a formação de 1148 m de talude de protecção às
escavações. As terras e estéreis sobejantes deverão ser depositadas no local mais
adequado que permita a sua fácil remobilização aquando da execução das tarefas de
enchimento parcial das escavações e repovoamento herbáceo/arbustivo da base das
escavações e repovoamento arbóreo dos patamares finais dos céus abertos.

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 e estéreis ferruginosos constituem acções indutoras de impactes
menos expressivos, sendo a incidência negativa na morfologia da área afectada
praticamente nula quando comparada com os efeitos gerados pelas escavações. 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, o que não invalida que a deposição destes materiais não constitua um
aspecto importante a considerar no ordenamento dos núcleos de exploração, tanto na
vertente ambiental como na de gestão do espaço.
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Assim, e se as recomendações do Plano de Lavra forem criteriosamente seguidas,
considera-se este impacte como negativo, indirecto, localizado, de magnitude baixa,
temporário, e pouco significativo.

No Quadro 33 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 33 – Impactes na geomorfologia.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Negativo; directo; localizado;
Escavações

permanente; magnitude moderada;

Sim

significativo.
Depósitos de
Materiais

terras vegetais

Negativo; indirecto, localizado,

Estéreis

temporário; magnitude baixa; pouco

graníticos

significativo.

Não

5.3.3 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Geomorfologia – Escavações

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, a implementar no
imediato e em concomitância com a lavra, no âmbito das acções do projecto
recomendadas para a eficácia da segurança dos céus abertos e da recuperação dos
taludes finais e base da escavação.
◊ Segurança do céu aberto − No início da exploração em cada núcleo será criado um
talude de terras vegetais, com cerca de 1148 m de comprimento.
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◊ Sementeira de Espécies Arbustivas sobre as Plataformas de Enchimento Contíguas
à EN18 - Esta acção visa a estabilização mecânica destas plataformas, o controlo da
erosão hídrica das mesmas e a camuflagem de todo esse sector. A sementeira será
do tipo Euro Control, sendo aplicada por equipamento do tipo FINN sobre os três
patamares de enchimento já criados (Planta 2 em anexo ao capítulo 3). A área
abrangida pela mesma corresponde à área total das três plataformas, ou seja 11330
m2, sendo gastas cerca de 397 kg de sementes (35 g/m2).
◊ Suavização dos Taludes Finais da Escavação – no sentido de se aproximar o perfil
final obtido após a exploração da mina com o perfil inicial, tanto quanto possível, os
degraus sofrerão um tratamento tendente à sua suavização. Este tratamento consistirá
na quebra das cristas destes taludes quer através do uso de explosivos quer através
do uso do martelo demolidor. O material a quebrar no talude serve de enchimento ao
degrau imediatamente inferior e assim sucessivamente. Com esta actuação atenuarse-á o impacte visual provocado pela cicatriz do desmonte e angulosidade dos
patamares.
◊ Enchimento Parcial das Escavações – esta acção consistirá na deposição de um
substrato de material estéril de natureza granítica sobre a base das escavações,
seguida de modelização para aproximação do relevo final à sua configuração inicial.
Esta tarefa abrange as seguintes áreas:
- Núcleo 1 - "Covão": área = 25 191 m2;
- Núcleo 2 - "Benespera": área = 22 643 m2;
apontando-se para uma altura máxima de enchimento de cerca de 10 metros.
◊ Colocação do Horizonte de Terras Vegetais – esta tarefa consiste na colocação de
um horizonte de terras vegetais considerado razoável (entre 0.2 a 0.4 m) sobre a base
preenchida das escavações, numa área de aproximadamente 43 372 m2, no núcleo de
exploração 1 - “Covão" (correspondendo aos 25 191 m2 da base da escavação
acrescidos dos 17 181 m2 dos patamares de escavação), e de aproximadamente
28342 m2 no núcleo de exploração 2 - “Benespera” (correspondendo aos 22 643 m2 da
base da escavação acrescidos dos 5 599 m2 dos patamares de escavação), sucedida

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

217

RELATÓRIO SÍNTESE

de nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias agrícolas (ex.
escarficador e fresa). No total serão utilizados cerca de 21 2144 m3 de terras vegetais.
◊ Sementeiras de Espécies Arbustivas - De forma idêntica ao implementado sobre as
plataformas de enchimento contíguas à EN18, a base da escavação será semeada
com espécies arbustivas do tipo Euro Control, abrangendo áreas de 25 191 m2 no
núcleo 1 ("Covão") e 22 643 m2 no núcleo 2 ("Benespera"). No total, serão gastas
cerca de 1675 kg de sementes (35 g/m2).
◊ Sementeiras de Espécies Herbáceas - Sobre o substrato de terras vegetais, na zona
dos patamares de escavação, serão implementadas sementeiras de espécies
herbáceas, também do tipo Euro Control, abrangendo áreas de 17 181 m2 no núcleo 1
("Covão") e 5 699 m2 no núcleo 2 ("Benespera"). No total, serão gastas cerca de 800
kg de sementes (35 g/m2).
◊ 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 477 pinheiros no núcleo de exploração do “Covão”, e 158
pinheiros no núcleo de exploração da “Benespera” em compasso de 6×6 m, visando a
integração florística da área de intervenção da concessão bem como a sua
revitalização natural e cénica.
◊ Plano de Desactivação e Desmantelamento de Anexos e Equipamentos –
Relativamente aos equipamentos fixos da linha de britagem e infra-estruturas
associadas, estas serão desmanteladas, removidas para fora da área e expedidas
para unidades de reciclagem e reutilização, em particular no que respeita a sucatas e
estruturas em ferro e outras ligas metálicas. A área por elas ocupada ficará livre de
entulhos, sucatas, blocos de betão, etc., e seguidamente nivelada e regularizada.

Na mitigação do impacte visual originado pelas escavações, todas as acções de
recuperação de terrenos serão eficazes se o projecto tiver sido executado com rigor
segundo o método proposto no Plano de Lavra. Com a realização de todas as acções
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propostas no Plano de Recuperação Paisagística, o impacte visual provocado pelas
escavações 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 sobre a área a
intervencionar no âmbito da implementação do Projecto de Alargamento da
Concessão C-15 "COVÃO", ou seja sobre área dos núcleos de exploração, cobrindo
as vertentes que a seguir se descrevem.

Assim, teremos:
◊ Interferência do projecto com figuras de ordenamento do território e com áreas de
servidão administrativa, tendo como principal referência os sectores de lavra dos
núcleos de exploração;
◊ Alteração da ocupação e uso do solo, com o início nas acções de decapagem a
efectuar no terreno;
◊ Contaminação do solo por poluentes derramados em toda a área da concessão.
5.4.1 – Interferência do Projecto com Figuras de Ordenamento do Território

Da consulta efectuada às áreas de uso condicionado constantes na Cartografia
Temática do PDM da Guarda, pode-se constatar que os núcleos de exploração na
concessão C-15 "COVÃO" não interferem com qualquer figura do Ordenamento do
Território, como sejam, por exemplo, as áreas classificadas como Reserva Agrícola
Nacional ou Reserva Ecológica Nacional, pelo que os impactes sobre estas áreas são
nulos. Também não interfere com nenhum corredor ecológico, tal como definido no
Plano Regional de Ordenamento Florestal.
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Relativamente à unidade similar vizinha, verifica-se que, também neste caso ela não
interfere com terrenos classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN), não
exercendo portanto qualquer impacte nesta figura do Ordenamento do Território. A
não interferência dos núcleos de exploração com a REN faz com que a implementação
do presente projecto de alargamento não altere a situação no local relativamente a
esta servidão.

5.4.2 – Alteração do Uso do Solo

As acções de decapagem a efectuar nos núcleos de exploração da concessão terão
como principal consequência a alteração da ocupação e uso do solo. À luz do
regulamento do PDM, que em termos de ordenamento do território integra os núcleos
de exploração em espaço para indústria extractiva (a quase totalidade do núcleo do
"Covão") ou florestal (uma pequena parte do núcleo do "Covão" e a totalidade do
núcleo da "Benespera"), consideramos a alteração do uso florestal do solo como um
impacte negativo, directo, temporário, localizado, de magnitude moderada e pouco
significativo.

À semelhança do descritor Geomorfologia, face à relação entre áreas já
intervencionadas e a intervencionar nos núcleos de exploração da concessão e no da
unidade similar vizinha, prevê-se que o impacte cumulativo associado às acções de
decapagem seja proporcional ao aumento da área intervencionada, que no caso
representa um acréscimo de cerca de 66%.

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 lavra na concessão.
A decapagem envolverá a remoção de um total de cerca de 15840 m3 de terras
vegetais numa área global com cerca de 5,28 hectares, correspondente à área não
intervencionada do sector de lavra do núcleo de exploração "Covão" (2,44 hectares;
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Figura 4) somada com a área do sector de lavra do núcleo de exploração "Benespera"
(2,84 hectares). Dada a reduzida espessura do solo a remover (0.2 – 0.4 m) e o facto
da sua volumetria global ser decapada de forma faseada sobre uma área pouco
expressiva, considera-se este impacte como sendo bastante localizado.

Contudo, propõem-se as medidas mitigadoras que se julgam 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

Os potenciais impactes negativos sobre os solos prendem-se exclusivamente com
eventuais contaminações devidas à manutenção dos equipamentos adstritos à
actividade de exploração.

Tendo a empresa como um dos principais procedimentos não efectuar qualquer tipo
de manutenção nas frentes de desmonte, exceptuando alguns procedimentos de
natureza eléctrica (ex: substituição de baterias), este facto por si só minimiza e reduz
ao mínimo as possibilidades de contaminação por óleos derramados.

Por outro lado, a manutenção preventiva dos equipamentos e máquinas de extracção
e transporte será realizada em edifícios apropriados, externos à concessão, que
reúnem as condições necessárias a este tipo de operações, sendo as manutenções
que resultam de avarias graves e que envolvem trabalhos mecânicos complexos
efectuadas em oficinas externas à empresa e que representam a marca do respectivo
equipamento.

Em face do exposto, considera-se pouco significativo o impacte negativo gerado no
solo por contacto com os óleos usados (óleos de motores, travões, transmissões,
lubrificação e hidráulicos) resultantes da manutenção dos equipamentos adstritos à
concessão C-15 "COVÃO".
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Assim, os impactes negativos no solo por eventuais contaminações, apesar de
poderem assumir grande magnitude, serem permanentes e poderem abranger uma
área para além dos limites definidos pela concessão, constituem no caso em concreto
um impacte pouco significativo.

Em suma, considera-se este impacte como negativo, indirecto, abrangente,
permanente, de magnitude elevada, mas pouco significativo.

No Quadro 34 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.

Quadro 34 – Impactes nos Solos e no Ordenamento do Território.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Interferência do projecto com

Negativo; directo; localizado;

figuras de ordenamento do

permanente; magnitude elevada; pouco

território.

significativo.

Medidas
Mitigadoras

Não

Negativo; directo, localizado,
Alteração do uso do solo.

temporário; magnitude moderada;

Sim

pouco significativo.
Negativo; indirecto; abrangente;
Contaminação do solo.

permanente; magnitude elevada; pouco

Não

significativo.

5.4.4 – Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Solos/Ordenamento do Território

Para minimizar a alteração da ocupação e uso do solo resultante das acções de
decapagem a efectuar na concessão C-15 "COVÃO", deverão ser implementadas um
conjunto de medidas que no essencial permitam, durante e após a actividade de
exploração no local, a reposição integral de todo o solo decapado, sem que tal se
traduza em perdas significativas das suas características in situ, sobretudo nos
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aspectos quantitativos e qualitativos. Tais medidas enunciam-se nos parágrafos
seguintes.
◊ Os solos de cobertura provenientes da decapagem superficial a efectuar nos núcleos
de exploração, incidindo sobre uma área de 5,28 hectares, deverão ser reutilizados
nas tarefas de recuperação paisagística contempladas para os períodos imediato e em
concomitância com a lavra, no âmbito da camuflagem dos céus abertos e da
recuperação da base e patamares finais das escavações;
◊ A modelação do talude de protecção às escavações, em cada núcleo de exploração
deverá ser materializada por uma pequena elevação triangular com dimensões médias
de 2 m de base por 1 m de altura, de forma a obterem-se as melhores condições de
trabalhabilidade e estabilidade do mesmo;
◊ Evitar quaisquer perdas de solo por erosão eólica ou hídrica procedendo, sobre a
superfície dos taludes criados, à sementeira de espécies herbáceas/arbustivas, bem
como a um adequado sistema de drenagem através de sulcos para escoamento das
águas pluviais;
◊ O material excedentário proveniente da decapagem superficial do terreno deverá ser
armazenado nos locais apropriados da envolvente à área das escavações, nas
condições adequadas de protecção que impeçam a sua erosão, de forma a que possa
ser reutilizado na integra nas tarefas de recuperação paisagística da base e patamares
finais dos céus abertos;
◊ Na recuperação paisagística a desenvolver em paralelo com a actividade extractiva,
o solo vegetal deverá ser distribuído de acordo com o balanço entre as
disponibilidades e o destino das terras de cobertura, de forma a não criar défices que
inviabilizem a recuperação da base e patamares finais dos céus abertos, e que
possam obrigar à retirada de terras de áreas não intervencionadas;
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◊ As acções de desmatação deverão, na medida do possível, evitar o abate de árvores
em áreas adjacentes às dos núcleos de exploração.

Com a reposição de todo o solo decapado, a recuperação proposta (imediata e
concomitante) deverá devolver ao espaço o uso existente antes do início da actividade
extractiva.
5.5 − Impactes nos Recursos Hídricos

Os impactes provocados nos recursos hídricos pela actividade extractiva na área do
projecto prendem-se fundamentalmente com as seguintes afectações eventuais:
◊ da hidrologia superficial, nomeadamente através de alterações na rede de drenagem
superficial;
◊ da hidrologia subterrânea, sobretudo por interferência nos circuitos hidráulicos subsuperficiais e profundos;
◊ da qualidade da água, designadamente por aumento dos sólidos suspensos totais.
Não se equacionaram os aspectos ligados a efluentes industriais resultantes de
operações mineralúrgicas, nem os relacionados com os efluentes industriais
resultantes de operações de manutenção, uma vez que o material desmontado não irá
sofrer qualquer tratamento e/ou beneficiação por via húmida no interior da concessão,
nem os equipamentos móveis adstritos ao desmonte serão objecto de qualquer
manutenção no local.

5.5.1 – Alterações na Rede de Drenagem Superficial

Este impacte relaciona-se com a eventual intersecção e obstrução da rede de
drenagem superficial, respectivamente pelas escavações e respectivos taludes de
protecção ao bordo superior dos céus abertos. Os trabalhos de campo realizados na
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concessão e na vizinhança da unidade similar localizada no raio de 1 km, relativos a
observações de escoamento superficial, não detectaram qualquer indicio de que as
depressões escavadas existentes tenham de algum modo interferido com a drenagem
superficial da zona.

Os núcleos de exploração da concessão C-15 "COVÃO" não são intersectados por
nenhum talvegue que apresente circulação de água permanente ou intermitente,
sendo somente atravessados por ondulações topográficas materializadas nos seus
vales por linhas de água de 1ª ordem. Nesse sentido, não está posta em causa
qualquer interrupção da drenagem superficial nos períodos de intensa pluviosidade.

Relativamente aos taludes de protecção aos céus abertos, considerando as suas
reduzidas dimensões e colocação no bordo superior das escavações, não é previsível
que ele cause qualquer obstrução ao normal escoamento das águas pluviais.

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

As tarefas de desmonte desenvolvidas e a desenvolver nos núcleos de exploração da
concessão C-15 "COVÃO" podem ser definidas como “acções de escavação sobre o
flanco de uma pequena elevação montanhosa”. Nesse contexto, pode afirmar-se que
tais acções poderão perturbar somente e de forma muito reduzida o regime hidrológico
local, não sendo razoável pensar-se que possam intervir nos circuitos hidráulicos
profundos. Essa constatação foi observada junto das escavações existentes, onde se
verificou a ausência de qualquer afluência permanente de água, com excepção do
período subsequente a grandes chuvadas.

Em geral, o impacto das explorações a céu-aberto sobre o regime hidrológico local é
determinado pela sua colocação face aos circuitos hidráulicos sub-superficiais. Por se
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localizarem em zonas preferenciais de recarga, não é de esperar que as escavações
venham a influenciar de modo significativo as linhas de fluxo hidráulico sub-superficial.

Na verdade, usando gráficos quantil-qualtil, Pacheco (2000) demonstrou que uma
parte das nascentes que drenam maciços rochosos emerge na dependência directa da
posição topográfica da superfície potenciométrica, surgindo, regra geral, entre 70 e 90
metros abaixo da cota mais alta dos montes que as alimentam (presumida cota de
recarga). As restantes nascentes emergem sob a influência da superfície
potenciométrica, mas são controladas pelas intersecções entre a superfície do relevo e
os planos de condução hidráulica (p.e. zonas de transição litológica), surgindo a
diferenças de cota variáveis relativamente à zona de recarga. À diferença de cota que
separa os dois grupos de nascentes (70−90 m) Pacheco (2000) convencionou chamar
Profundidade Potenciométrica de Referência (PPR), que grosso modo quantifica a
profundidade saturada da rede de superfícies condutoras de carácter local nas zonas
de recarga.

A ser assim, salvo em situações de recarga excepcionalmente favoráveis (zonas de
recarga muito planas e altamente permeáveis caracterizadas por profundidades
potenciométricas de referência muito pequenas), as linhas de fluxo sub-superficial só
começarão a sofrer inflecções provocadas pelo afluxo de água às escavações quando
essas mesmas escavações atingirem profundidades equivalentes às PPR referidas
acima (70−90 m). Por outro lado, a não ocorrência de nascentes na vizinhança do
núcleo de exploração na concessão C-15 "COVÃO" suporta a ideia de que as PPR
são elevadas nos flancos de encosta onde os mesmos se instalaram, provavelmente
da ordem de grandeza das estimadas por Pacheco (2000). Como as escavações
previstas no Plano de Lavra não contemplam o avanço até àquelas PPR, conclui-se
que, no caso presente, a alteração do regime hidrológico local será muito pouco
significativa ou mesmo nula.

Neste contexto, consideram-se pouco significativos os impactes nos recursos hídricos
gerados pela eventual alteração do regime hidrológico local, alteração essa induzida
pela presença da concessão, nomeadamente pelo desenvolvimento das escavações.
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Considera-se o impacte nos recursos hídricos por interferência das zonas 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

Sendo nulos os impactes sobre a qualidade da água relacionados com a
contaminação originada por processos mineralúrgicos ou pela manutenção dos
equipamentos móveis, deve atender-se ao impacte sobre a qualidade da água que
resultará do aumento previsível dos sólidos suspensos totais (SST). Atenda-se porém
que as linhas de água de segunda e terceira ordem que existem na vizinhança dos
núcleos de exploração não apresentam escoamento no período de estiva.

O aumento do número de partículas sólidas em suspensão na água estará relacionado
com a impregnação das águas de escorrência por grande quantidade de partículas
finas que se irão depositar por toda a superfície do sector de lavra dos núcleos de
exploração da concessão.

A área de inserção do projecto é circundada por uma vasta rede de caminhos em terra
batida que contribuem durante as épocas de maior pluviosidade para o aumento dos
sólidos em suspensão nas águas de escorrência que drenam para a ribeira de Gaia,
não se registando por este facto qualquer sinal de assoreamento das linhas de água
nem níveis elevados de partículas sólidas em suspensão.

Assim, e também pelo facto das linhas de água que circundam os núcleos de
exploração apresentarem extensão reduzida e caudais efémeros, não se espera um
aumento significativo da carga em suspensão nas águas pluviais como resultado do
acarreio extraordinário de detritos provenientes do interior das escavações.
Consequentemente, não se prevêem impactes negativos sobre a qualidade da água
(aumento de SST) do principal receptor destes cursos de água efémeros, a ribeira de
Gaia.
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Em suma, considera-se o impacte do presente projecto nos recursos hídricos por
alteração da qualidade da água como negativo, directo, abrangente, temporário, de
magnitude moderada e pouco significativo.

No Quadro 35 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 35 – Impactes nos Recursos Hídricos.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Alteração da rede de drenagem Negativo; directo; abrangente;
Interferência nos circuitos

temporário; magnitude baixa; pouco

hidráulicos

significativo.

Não

Negativo; directo; abrangente;
Alteração da qualidade da água temporário; magnitude moderada;
pouco significativo.
5.6 − Impactes na Fauna e Flora

A caracterização efectuada na situação de referência identificou na área do projecto e
na sua envolvente os biótopos e habitats existentes bem como a diversidade florística
e faunística associada, tendo-se genericamente concluído que a zona do projecto e
concretamente os biótopos onde se insere não são providos de grande valor
ecológico, estando essa riqueza fundamentalmente distribuída pelas galerias ripícolas
associadas aos cursos de água mais importantes da área em estudo, principalmente
nas que preservam maior autenticidade como é o caso das que se localizam nas
margens da ribeira da Gaia.
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Neste

contexto,

perspectiva-se

que

os

impactes

negativos

decorrentes

do

desenvolvimento da actividade extractiva na concessão C-15 "COVÃO" serão pouco
importantes, devendo relacionar-se essencialmente com as seguintes causas:
◊ Às perturbações causadas pelo ruído e pelo empoeiramento;
◊ Pelo tráfego de máquinas e camiões no interior e envolvente da concessão, bem
como pela criação de novos caminhos internos de acesso às zonas de trabalhos;
◊ Pelo alargamento ao longo da actividade das áreas escavadas e pelo aumento das
áreas de stockagem de produto acabado;

Estes impactes são da mesma natureza dos já instalados quer na concessão quer na
unidade extractiva vizinha, acumulando-se em magnitude numa escala proporcional ao
incremento de área que se verificará com a implementação do presente projecto.

Aliado a estes factores, que condicionam fortemente o desenvolvimento da ecologia
em áreas sob a sua influência directa, verifica-se que a zona da concessão 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.

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 na concessão C-15 "COVÃO" sobre a fauna e a flora existente nestas
zonas de protecção restrita.
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Dado o reduzido valor ecológico da área de inserção do projecto, assente na ausência
de espécies animais e florísticas dignas de realce, permite-se com critério afirmar que
serão pouco significativos os impactes na fauna e flora que resultarão da implantação
do Projecto de Alargamento da Concessão em estudo, mesmo considerando os
eventuais efeitos cumulativos originados pelo conjunto das acções previstas.

Assim, com a implementação e desenvolvimento do Projecto de Alargamento da
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 que,
embora com presença esporádica e com uma área de dispersão bastante mais
alargada, se encontram perfeitamente adaptadas ás condições existentes no local
(presença humana, ruído, poeiras, etc.).

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 concessão na medida em que, relativamente às alterações da
ocupação e uso do solo nas zonas a intervencionar, se interpretam estas acções como
benéficas na perspectiva do máximo aproveitamento do recurso geológico a explorar.

As acções previstas para os núcleos de exploração não irão implicar perdas
significativas de vegetação, pelo que se considera este impacte como negativo,
directo, localizado, temporário, de magnitude moderada e pouco significativo.

Serão no entanto propostas medidas mitigadoras com o intuito de corrigir e colmatar
os impactes previstos, de forma a limitar no imediato o efeito dos mesmos na área da
concessão.
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No Quadro 36 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.

Quadro 36 – Impactes na Fauna e Flora.
Indicador de Impacte
Alteração do coberto vegetal
Afastamento da micro e
avifauna

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Negativo; directo; localizado;
temporário; magnitude moderada;

Sim

pouco significativo.

5.6.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Flora e na Fauna

Para a mitigação dos impactes negativos previstos com a implementação do Projecto
de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO", preconizam-se as seguintes medidas:
◊ Evitar a abertura de novos 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 de 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 dos núcleos de exploração, de forma a diminuir o impacte sobre a vegetação
nas áreas adjacentes;
◊ Manter a localização das zonas de depósito conforme o previsto no Plano de Lavra;
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◊ Adoptar medidas para o controlo do ruído e poeiras, no sentido de não afugentar as
espécies que ainda subsistem nas zonas envolventes, permitindo que se aproximem
cada vez mais da concessão, povoando os habitats que outrora lhes pertenciam;
◊ Durante a actividade, deverá fomentar-se, no interior da bacia da ribeira da Gaia, a
preservação das linhas de água que circundam a área do projecto, de modo a que as
espécies ripícolas continuem a encontrar nestes locais condições estáveis para o seu
desenvolvimento, e contribuindo no caso das espécies da fauna para a sua fixação em
zonas relativamente próximas das áreas a intervencionar;
◊ Proceder à implementação dos planos de recuperação paisagística imediata e
concomitante com a lavra. A correcta implementação destes planos irá certamente
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 das áreas
intervencionadas, estas sairão compensadas por ganhos em diversidade e com efeitos
benéficos para a fauna e vegetação.
5.7 − Impactes na Paisagem

Os impactes paisagísticos associados ao empreendimento em apreço estarão na
generalidade associados à fase de exploração na concessão, e dependem do maior
ou menor grau de desorganização do espaço, fruto das áreas de escavação, dos
depósitos de materiais, da execução de desmatações antecipadas e por vezes
desnecessárias, etc., que induzem uma agressividade visual considerável.

Por outro lado, todas estas estruturas do projecto susceptíveis de causar impactes
visuais mais ou menos significativos dependem das características do meio e do tipo
de acção do projecto a que o mesmo estará sujeito, registando-se na generalidade das
situações um incremento no grau de antropização da paisagem.
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Contudo, salienta-se que a maioria dos impactes visuais serão restritos temporal e
espacialmente, sendo de destacar aqueles de incidência permanente associados à
definição de taludes finais de escavação, os quais, mesmo sujeitos a intervenções
precisas de integração paisagística, serão mantidos constituindo sempre estruturas
visualmente agressivas.

Embora se pretenda que a análise dos impactes na paisagem se centralize nas
alterações previstas com a implementação do presente projecto de exploração, não se
podem descurar, em termos globais e paisagísticos, os impactes negativos que se
foram instalando com o desenvolvimento da actividade na concessão e na unidade
extractiva vizinha, que são significativos no seio da unidade da paisagem designada
por Paisagem Florestal e que tiveram como consequência principal a transformação
desta numa Paisagem Semi-Natural.

A

implantação

e

desenvolvimento

dessas

unidades

extractivas

alterou

significativamente a estrutura paisagística existente conferindo-lhe características
distintas das iniciais, consequência das modificações na morfologia do terreno, da
destruição da tipologia do espaço e da criação de novos elementos visuais não
identificáveis com a envolvente, como sejam a presença de escavações, dos
respectivos acessos, dos equipamentos fixos e móveis, dos depósitos e de uma maior
componente humana. A implantação e desenvolvimento da concessão C-15 "COVÃO"
acrescentará mais 5,28 hectares à unidade de paisagem semi-natural.

Embora a amplitude visual sobre os núcleos de exploração da concessão seja
reduzida (Figura 39), concretamente sobre os elementos perturbadores não
identificáveis

com

as

características

originais

da

paisagem

(escavações,

equipamentos, depósitos e componente humana), os impactes na paisagem gerados
pela concessão C-15 "COVÃO" são considerados negativos, directos, localizados,
permanentes, de magnitude moderada, e significativos.

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
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topográfica do terreno, permanecendo no local a depressão escavada e os taludes
finais que a definem, embora sujeitos a enchimento parcial e integração paisagística.

A implementação do Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" levará ao
desenvolvimento de patamares de escavação e de depósitos de materiais e à criação
de novos acessos, sendo de admitir que os impactes negativos na paisagem possam
em termos locais assumir um carácter cumulativo, ainda que pouco significativo, com
referência à qualidade visual que se verifica actualmente na área de inserção do
projecto, considerando os sectores ocupados pela exploração vizinha.

Prevê-se assim que, com a implementação do Projecto de Alargamento da Concessão
C-15 "COVÃO", os impactes negativos sobre paisagem se acentuem, pelo efeito
cumulativo na alteração do nível de abrangência dos impactes negativos actualmente
existentes na paisagem. Porém, uma vez que estas alterações vão sendo
incrementadas com o desenvolvimento do Projecto de Alargamento da Concessão, e
paralelamente reduzidas com o desenvolvimento dos planos de recuperação
paisagística preconizados para a concessão e unidade extractiva vizinha, considera-se
que a mitigação deste impacte cumulativo deverá ocorrer ao longo da vida útil da
concessão.

No Quadro 37 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.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

234

RELATÓRIO SÍNTESE

Quadro 37 – Impactes na Paisagem.

Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Alteração do coberto vegetal
Presença de elementos

Negativo; directo; localizado;

estranhos (componente

temporário (permanente*);

humana, acessos,

magnitude moderada; pouco

equipamentos, depósitos)

significativo.

Sim

Depressão escavada e taludes
finais da escavação

5.7.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Paisagem

As medidas preconizadas para mitigar os impactes na paisagem, que serão gerados
durante o desenvolvimento da exploração, deverão ser implementadas durante e após
a vida útil da concessão. As medidas mitigadoras a anunciar visam fundamentalmente
a atenuação do carácter permanente do impacte na paisagem gerado pelas
escavações e respectivos taludes finais.

Assim, deverão ser executadas as seguintes medidas:
◊ Proceder à implementação dos taludes de terras vegetais de forma a ocultar as
escavações de pontos de observação dominantes;
◊ Desenvolver as escavações conforme o previsto no Plano de Lavra, nomeadamente
no cumprimento criterioso da altura e inclinação das bancadas, da geometria dos céus
abertos e do sentido do seu desenvolvimento.
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◊ Implementar a recuperação paisagística da base e taludes finais dos céus abertos,
com a colocação de terras vegetais como substrato para um repovoamento herbáceo,
arbustivo e arbóreo;
◊ Limitar e controlar a altura dos depósitos de terras vegetais, estéreis graníticos e
pilhas de produtos acabados, localizando-os sempre nas respectivas áreas de
deposição e de stocks temporários;
◊ Proteger as terras vegetais excedentárias levadas a depósito, com sementeira de
espécies herbáceas, de forma a reduzir a erosão e os contrastes cromáticos na
paisagem induzidos por este tipo de depósitos provisórios;
◊ Limitar ao estritamente necessário o número e a extensão dos acessos internos a
criar no âmbito do projecto de exploração, bem como limitar a circulação de máquinas
e homens nas áreas adjacentes a preservar e a recuperar;

Somente se todos os requisitos necessários à boa execução do plano de recuperação
paisagística forem cumpridos na íntegra, poderá assegurar-se que o modelado final
das áreas de intervenção e a cobertura vegetal preconizada levará à efectiva
reabilitação ambiental e paisagística do local.
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 enquadrada com
o projecto de alargamento, permitem concluir que na vizinhança mais próxima da área
do projecto, nomeadamente junto do receptor sensível identificado, se cumprem e
cumprirão os critérios legais da incomodidade e do nível médio de longa duração.

A avaliação da situação de referência incorporou os efeitos sobre o ruído ambiente
relacionados com a actividade na concessão e na unidade extractiva vizinha, tendo-se
verificado o cumprimento integral da legislação em vigor.

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

236

RELATÓRIO SÍNTESE

A simulação da situação de alargamento da concessão acrescentou os efeitos sobre o
ruído ambiente resultantes da implementação do projecto, tendo-se verificado que se
mantém o cumprimento dos limites legais relativamente ao critério de incomodidade e
ao critério do nível sonoro médio de longa duração.

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
alargamento os locais da envolvente continuarão calmos em termos acústicos, e que
as povoações de Vela e Benespera praticamente não serão afectadas pelo ruído
produzido pela continuação da actividade extractiva na área do projecto. O mesmo se
passará com a habitação localizada junto à EN 18, a que se localiza mais próximo da
área do projecto.

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 no receptor sensível analisado (diferença entre o LAeq do
ruído total ou ambiente e o LAeq do ruído residual), induzida pelo funcionamento da
exploração estará abaixo do estabelecido na legislação em vigor.

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.
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No Quadro 38 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 38 – Impactes gerados pelo Ruído.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Ruído no ambiente geral

Negativo; directo; localizado; temporário;

(Incomodidade)

magnitude moderada; pouco significativo.

Medidas
Mitigadoras
Sim

5.8.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados pelo Ruído

A mitigação dos impactes gerados pelo ruído emitido pela concessão em estudo passa
pela implementação de um controlo periódico dos níveis de ruído verificados no
ambiente geral e/ou externo á área delimitada pela concessão, a efectuar durante a
vida útil da exploração, bem como à implementação no curto prazo de medidas
conducentes à redução dos níveis de ruído no ambiente interno da concessão, onde
os impactes na realidade assumem alguma significância, levando estas medidas a
efeitos positivos que também se irão repercutir no ambiente geral envolvente.

De forma a reduzir os níveis de ruído no interior da concessão e de 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 proceder 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;
◊ Efectuar a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos por
folgas, por gripagem de rolamentos, por vibrações, por desgaste de peças e por
escapes danificados;
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◊ 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.
Embora os trabalhadores da concessão cumpram 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 anti-poeiras, 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.
5.9 − Impactes Gerados na Qualidade do Ar

Os impactes na qualidade do ar que poderão ser provocados pela actividade na
concessão C-15 "COVÃO" 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 Junho de 2011, níveis muito inferiores aos
limites estabelecidos pela legislação em vigor (50 µg/m3). Na verdade, as
concentrações medidas nunca ultrapassaram os 30 µg/m3 (ver Quadro 30). Salienta-
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se que estes resultados incorporam a actividade extractiva desenvolvida na concessão
e na unidade similar vizinha.

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. Não se prevê que venha a ocorrer um impacte cumulativo
expressivo, considerando os resultados da situação de referência e o reduzido
acréscimo nominal de área

Dado o afastamento considerável da área do projecto face aos aglomerados
populacionais mais próximos que a rodeia (Vela e Benespera), 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 C-15 "COVÃO", 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;
 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 das áreas 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;
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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.

No Quadro 39 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 39 – Impactes na Qualidade do Ar.
Indicador de Impacte
Empoeiramento gerado no
ambiente externo/interno
(circulação em pisos de terra
batida, actividade produtiva)

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Negativo; directo; localizado;
temporário; magnitude moderada;

Sim

pouco significativo.

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
C-15 "COVÃO", passa pela implementação de um controlo periódico dos níveis de
empoeiramento que se irão verificar no ambiente geral e/ou externo à área do
projecto, a efectuar durante a vida útil da exploração. Paralelamente, deverá adoptarse um conjunto de medidas conducentes à redução dos níveis de empoeiramento no
ambiente interno da concessão, através de uma maior deposição de partículas no seu
interior.
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De forma a reduzir os níveis de empoeiramento no interior da concessão e de os
controlar no ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas:
◊ Limitar e controlar a velocidade dos veículos e máquinas pesadas no interior da área
da concessão e nos acessos de 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 da concessão;
◊ 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 graníticos de cobertura, ou dos quartzo-feldspatos desmontados
e taqueados;
◊ Preservar toda a vegetação envolvente que não será afectada pelo projecto de
exploração, que se revela bastante útil na retenção de partículas que são
transportadas a maiores distâncias;
◊ Evitar o derrube desnecessário da vegetação de grande porte que envolve a área da
concessão, de extrema importância para a fixação das partículas na vizinhança dos
focos de emissão;
◊ Executar as plantações arbóreas preconizadas no âmbito da recuperação
paisagística a implementar em fase com a lavra, de forma a reduzir a propagação de
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partículas para o exterior da concessão, nomeadamente no sentido das povoações
mais próximas e expostas à actividade na mesma;
◊ Beneficiar os acessos à área da concessão actualmente existentes, 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;
◊ 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.

Embora os trabalhadores da concessão devam 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 anti-poeiras, 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.
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5.10 – Impactes Gerados pela Circulação Rodoviária

As soleiras aplito-pegmatíticas exploradas na concessão C-15 "COVÃO" serão
processados para produção de quartzo-feldspatos britados e classificados num
estabelecimento industrial localizado no interior da concessão. A expedição destas
matérias-primas é feita utilizando camiões com capacidade para transportar cerca de
30 toneladas por carga, que circulam em caminhos de terra batida, estradas nacionais
e vias rápidas (Figura 40) que ligam a área do projecto aos centros consumidores.

Os impactes na rede viária irão incidir essencialmente sobre os caminhos e as
estradas utilizadas como vias de expedição dos recursos minerais para as fábricas da
cerâmica de acabamento que consomem os quartzo-feldspatos produzidos na mina.

As estradas em causa 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 de materiais (madeiras,
recursos geológicos, etc), 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
C-15 "COVÃO".

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
apenas 8 camiões/dia (4 idas e 4 voltas).
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Os impactes que ocorrerem relacionam-se 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 particularmente ligada
à actividade extractiva que se desenvolverá na concessão C-15 "COVÃO" podem
classificar-se como negativos, indirectos, localizados, de magnitude moderada e
significativos, pelo que serão propostas algumas medidas com o intuito de melhorar as
condições de circulação nestes itinerários, e evitar que se atinjam índices de
incomodidade, de degradação e perigosidade mais elevados.

No Quadro 40 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 40 – Impactes gerados pela Circulação Rodoviária.
Indicador de Impacte
Degradação dos pavimentos
Circulação de veículos pesados
no interior das povoações

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Negativo; indirecto; localizado;
temporário; magnitude moderada;

Sim

significativo.
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5.10.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados Pela Circulação Rodoviária

Deverão ser implementadas medidas de carácter geral que envolvam a participação
da ALDEIA & IRMÃO, SA e das entidades oficiais competentes, e outras medidas que
de forma particular envolvam o melhor desempenho por parte dos responsáveis e
trabalhadores da concessão.

Assim, deverão ser implementadas as seguintes medidas:
◊ Sensibilizar os motoristas dos camiões da ALDEIA & IRMÃO, 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 pelas povoações, bem como na redução
da quebra de vidros sobre outros veículos;
◊ Verificar, à saída da concessão, o peso bruto dos veículos pesados, de forma a
evitar a degradação dos pavimentos por pesos excessivos;
◊ 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 percorridos no início
ou final de cada um dos trajectos de drenagem.
◊ Sensibilizar todos os condutores para as limitações de velocidade que devem
respeitar quando circulam no interior das 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.
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5.11 − Impactes no Património Arquitectónico e Arqueológico

5.11.1 – Impactes do Património Arquitectónico

Tendo-se constatado que numa envolvente alargada à área do projecto se verifica a
inexistência de património protegido, de imóveis classificados ou em vias de
classificação, tal facto implica que se considere a ausência de impactes negativos,
induzidos pelas acções do projecto, relativamente a este descritor.

5.11.2 – Impactes no Património Arqueológico

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 15m – impacte provável (3);

-

15m 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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Análise 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 na concessão.

Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas acções interferem
directamente com elementos de valor etnográfico, resultando desta forma em impactes
negativos.

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes.
Nº

1

2

Designação

Tipo de Sítio

Catraia da Serra

Conjunto de

1

Socalcos

Catraia da Serra

Casa

Núcleo

1

2

2
3

4

Catraia da Serra

Conjunto de

3

Socalcos

Catraia da Serra

Muro

4

2

2

Valor

Probabilidade de

Patrimonial

Impacte

Significância

Reduzido

Certo

Pouco

(1)

(5)

Significativos

Reduzido

Certo

Pouco

(1)

(5)

Significativos

Reduzido

Certo

Pouco

(1)

(5)

Significativos

Reduzido

Certo

Pouco

(1)

(5)

Significativos

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.
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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.
 Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do
projecto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de
obras.

A avaliação de impactes identificou 4 situações de risco, considerando-se por isso
necessário a aplicação de medidas específicas de minimização, de Nível 2 e que
apresentamos no quadro seguinte.

Nº

Designação

Tipo de Sítio

Medidas de Minimização

1

Catraia da Serra 1

Conjunto de Socalcos

Registo e memória descritiva

2

Catraia da Serra 2

Casa

Registo e memória descritiva

3

Catraia da Serra 3

Conjunto de Socalcos

Registo e memória descritiva

4

Catraia da Serra 4

Muro

Registo e memória descritiva

Para além das medidas atrás referidas devem ainda ser aplicadas medidas de Nível 3,
onde

se

enquadra

o

acompanhamento

arqueológico.

Os

trabalhos

de

acompanhamento deveram ser realizados na 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.
Estes trabalhos devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes, por um
arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pelo Instituto de
Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico.
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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 na área em estudo. Foram, no entanto
identificadas 4 ocorrências de carácter etnográfico, para as quais se considera
necessário a aplicação de medidas específicas.

O acompanhamento arqueológico permanente é uma medida incontornável,
principalmente, da fase de desmatação e decapagem superficial do terreno.
5.12 − Impactes Sócio-Económicos

A análise do cenário económico e social da região, que colocou as actividades dos
sectores secundário e terciário como dois dos alicerces da subsistência familiar,
mesmo que em co-operação com as actividades agrícola e florestal, 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.

Aquando do licenciamento da concessão, o impacte socio-económico mais relevante
será a criação directa de 4 postos de trabalho.

A mão-de-obra, embora especializada (operadores de máquinas), poderá ser
recrutada localmente, dada a apetência dos locais, que vulgarmente têm experiência
em conduzir e manobrar máquinas, sobretudo agrícolas. Esta escolha promoverá a
fixação das famílias na região, contrariando a tendência de êxodo e recessão
populacional que se verifica actualmente no concelho da Guarda. 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.
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Neste contexto, a exploração dos recursos endógenos nas freguesias de Vela e
Benespera revela-se uma actividade capaz de gerar ao nível local impactes positivos
significativos, a saber:
◊ A manutenção e eventual criação de novos postos de trabalho, com a potencial
redução do desemprego a nível local;
◊ Um contributo para a fixação da população local;
◊ Aumento do rendimento de algumas famílias que directa ou indirectamente estejam
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 que ligam a concessão ao estabelecimento industrial da
Roussa. Embora o tráfego máximo previsto seja de apenas 8 camiões/dia (4 idas e 4
voltas), podem prever-se os seguintes impactes resultantes do acréscimo de veículos
pesados a circular naqueles caminhos e estradas:
◊ O incómodo devido às vibrações, ruído e poeiras originadas pela passagem de
veículos pesados junto às povoações atravessadas pelas referidas vias rodoviárias;
◊ O aumento do risco de acidentes devido à passagem de veículos pesados nas
mesmas povoações.
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Tendo em consideração que a densidade de construção não é muito elevada ao longo
do corredor rodoviário usado pela ALDEIA & IRMÃO, SA para proceder à expedição
dos recursos minerais até às unidades de transformação receptoras, não são de
prever implicações sociais gravosas devido à circulação de veículos nesse mesmo
corredor, desde que as medidas conducentes à minimização dos impactes negativos
na rede viária sejam acompanhadas da colocação de sinalização vertical adequada à
circulação de veículos pesados e da sensibilização dos condutores para as limitações
de velocidade na passagem pelos locais mais perigosos. Em suma, os impactes no
meio socio-económico local que serão gerados pela actividade na concessão C-15
"COVÃO" são positivos, temporários, localizados, de magnitude elevada e muito
significativos.

No Quadro 41 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na sócio-economia,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.

Quadro 41 – Impactes Socio-económicos.
Indicador de Impacte

Dinamização da economia
local e regional

Manutenção e criação de
postos de trabalho

Avaliação do Impacte

Medidas
Potenciadoras

Positivo; indirecto; temporário;
abrangente; magnitude moderada;
significativo.
Positivo; indirecto; temporário;

Não

localizado; magnitude moderada;
significativo.

5.13 − Impactes Residuais

Identificados os impactes negativos associados à actividade extractiva na concessão
C-15 "COVÃO", e desde que sejam adoptadas as medidas mitigadoras e/ou
cautelares propostas, os impactes residuais negativos poderão ser classificados como
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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.

Como impactes residuais a realçar, que resultarão da actividade extractiva
desenvolvida no local e que permanecerão após o fim da vida útil da concessão C-15
"COVÃO", destaca-se o impacte negativo de carácter permanente gerado pelas
depressões escavada e pelos taludes que as 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.

No Quadro 42 apresenta-se um resumo da análise dos impactes residuais, focandose os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efectuada.

Quadro 42 – Impactes Residuais gerados pela exploração na concessão C-15
"COVÃO".
Indicador de
Impacte
Taludes de
escavação

Avaliação do Impacte

Medidas

Medidas

Mitigadoras Potenciadoras

Negativo; directo; localizado;
permanente; magnitude moderada;

Não

pouco significativo.
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6 – MATRIZ DE IMPACTES

A avaliação global dos impactes decorrentes da análise efectuada anteriormente, será
apresentada em síntese sob a forma de matriz, onde se identificam os descritores ou
indicadores ambientais susceptíveis de serem ou não afectados pela exploração na
concessão C-15 "COVÃO", bem como a classificação revelada pelo estudo efectuado
em cada um dos descritores.

O Quadro 43 representa a matriz de impactes para a concessão C-15 "COVÃO".

7 – MONITORIZAÇÃO
7.1 − Considerações Gerais

A monitorização proposta consistirá num processo de observação e recolha de dados
sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais gerados pela actividade
desenvolvida na concessão C-15 "COVÃO", bem como na descrição desses efeitos
através de relatórios periódicos da responsabilidade do proponente.

De uma forma genérica, pode-se considerar a monitorização segundo duas vertentes
principais:
◊ A Monitorização no Ambiente Externo (Monitorização Ambiental), ou seja aquela que
o presente Estudo de Impacte Ambiental deverá obrigatoriamente contemplar na
perspectiva da aferição da qualidade do ambiente no meio externo, isto é, ao redor da
unidade extractiva alvo de estudo e junto ao receptor sensível existente;
◊ A Monitorização no Ambiente Interno que, embora saindo fora do âmbito do Estudo
de Impacte Ambiental, deverá ser mencionada 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
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mento da fauna (impactes instalados)

Alteração do coberto vegetal; afasta-

Escavação.

Qualidade do ar; decapagem;

de resíduos industriais

Contaminação do solo por deposição

Figuras de ordenamento

Alteração do uso do solo

Alteração da qualidade da água.

interferência nos circuitos hidráulicos.

Alteração da rede de drenagem;

areno-argilosos, argilas exploradas)

Depósitos de materiais (terras vegetais

Depressão escavada.

(impactes esperados/cumulativos)

vegetal; acessos; equipamentos; depósitos

Depressão escavada; alteração do coberto

Incidência visual

Concessão C-15 "COVÃO"

Ecologia

Clima

do Território

Solos e Ordenamento

Recursos Hídricos

Geomorfologia

Paisagem

(impactes instalados)

vegetal; acessos; equipamentos; depósitos

Depressões escavadas; alteração do coberto

de Afectarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

Descritores Afectados pela Exploração e/ou Susceptíveis

Nulos

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

magnitude
reduzida moderada elevada pouco significativo

Características dos Impactes

MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS

significativo

significância
muito significativo

Medidas de

sim

não

Minimização

vestígios na área da pedreira.

Pedreiras similares

Depressão escavada

Concessão C-15 "COVÃO"

Impactes Residuais

e regional.

Dinamização da economia local

influência da pedreira; ocorrência de

Arqueológico

Sócio-Economia

Potencial reconhecido na área de

e

Degradação do pavimento; incomodidade

terra batida; actividade produtiva)

externo/interno (circulação em pisos de

Empoeiramento gerado no ambiente

Ruído no ambiente geral; incomodidade

(Reserva Natural e Sítios Classificados)

áreas de interesse ecológico identificadas

Afectação directa e/ou perturbação das

mento da fauna (impactes cumulativos).

Património Arquitectónico

Circulação Rodoviária

Qualidade do Ar

Ruído

Ecologia

Alteração do coberto vegetal; afasta-

de Afectarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

Descritores Afectados pela Exploração e/ou Susceptíveis

Nulos

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

magnitude
reduzida moderada elevada pouco significativo

Características dos Impactes

MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS (continuação)

significativo

significância
muito significativo

Medidas de

sim

não

Minimização
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seja, na óptica da avaliação da exposição diária dos trabalhadores nos respectivos
locais de trabalho e/ou máquina.

Atendendo às características particulares do projecto que se pretende implantar,
lembrando que em termos gerais envolverá a exploração na concessão C-15
"COVÃO", a monitorização proposta envolverá a que se refere ao empoeiramento e
ruído no ambiente externo, na envolvente das áreas de exploração e vizinhança das
povoações de Vela e Benespera, no receptor sensível mais próximo (Pontos 1).
7.2 − Metodologia para a Elaboração do Plano Geral de Monitorização

O Plano Geral de Monitorização a apresentar está orientado para monitorizar os
indicadores de impactes ambientais considerados mais críticos no tipo de actividade
consignada no presente projecto, nomeadamente:
◊ O Ruído, no domínio da caracterização do Ambiente Sonoro no ambiente externo;
◊ As Poeiras, no domínio da caracterização da Qualidade do Ar no ambiente externo;
7.2.1 – Objectivos do Plano Geral de Monitorização

A monitorização proposta não necessitará de estações fixas no terreno nem de
qualquer outro tipo de estação de referência, sendo que o principal objectivo será o de
quantificar os parâmetros aferidores da qualidade do ambiente na envolvente ao
núcleo de exploração, e o de comparar os valores que serão obtidos nas campanhas
de monitorização a efectuar durante a fase de exploração (ou fase de execução) com
a caracterização ambiental de referência constante do presente Estudo de Impacte
Ambiental.

Essa quantificação, cujos resultados se irão revelar úteis na identificação e descrição
dos impactes efectivamente verificados com a implementação do projecto de

_______________________________________________________________________
Projecto de Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" – Estudo de Impacte Ambiental

257

RELATÓRIO SÍNTESE

exploração, envolverá a determinação dos níveis de ruído e empoeiramento, através
de campanhas de medições a realizar na envolvente ao núcleo de exploração.

7.2.2 – Definição dos Requisitos de Monitorização

As acções de monitorização a efectuar reúnem um conjunto de requisitos específicos
para cada um dos indicadores de impacte ambiental considerados e a monitorizar,
tendo-se no entanto optado nas propostas de monitorização (apresentadas nos
quadros respectivos) por um conjunto generalizado de requisitos que se revelam
comuns na definição e caracterização das acções de monitorização constantes em
cada um dos Planos de Monitorização apresentados.

Assim, de forma resumida, todos os planos de monitorização propostos contemplam a
discriminação dos seis principais aspectos:
1) Os parâmetros a medir;
2) Os equipamentos a utilizar;
3) As metodologias recomendadas;
4) Os locais de medição ou de colheita;
5) A periodicidade das campanhas de monitorização;
6) A análise dos resultados obtidos;

7.2.3 – Definição dos Critérios de Avaliação Ambiental

A comparação dos impactes ambientais levantados e suscitados pelo Estudo de
Impacte Ambiental, com os impactes efectivamente verificados após a entrada em
funcionamento do projecto de alargamento, permitirá verificar se a metodologia
adoptada para a avaliação e predição de impactes foi a mais correcta e se foi
satisfatoriamente conduzida.

Tendo como referência o desempenho ambiental caracterizado no Estudo de Impacte
Ambiental, e caso se verifique relativamente aos valores de referência um desvio
significativo nos valores dos parâmetros a monitorizar, nomeadamente se os mesmos
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ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação vigente, as medidas
correctivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas após uma
investigação cuidada e criteriosa sobre as causas que levaram ao desempenho
negativo relativamente ao estudado.

7.2.4 – Gestão Ambiental do Projecto

Na eventualidade de serem detectados impactes negativos significativos, a gestão
ambiental do projecto permitirá adoptar as medidas de mitigação mais adequadas e
que à partida estão previstas no Estudo de Impacte Ambiental, procedendo-se, caso
se justifique, a uma correcção ou reforço das mesmas, devendo-se fazer em ambos os
casos a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos seus efeitos, principalmente na
envolvente ao núcleo de exploração.

Neste contexto, a ALDEIA & IRMÃO, SA deverá acompanhar a situação ambiental nos
núcleos de exploração, realizando periodicamente campanhas de medição de
empoeiramento e ruído nos locais mais críticos pré-seleccionados, de forma a aferir os
dados obtidos em medições efectuadas antes da implementação das medidas
mitigadoras conducentes à redução de determinado impacte, com os que serão
obtidos em medições e/ou colheitas subsequentes (após a implementação das
medidas correctivas).

Após a estabilização dos valores obtidos em campanhas de monitorização
consecutivas,

abaixo

dos

valores

máximos

admissíveis

pela

legislação,

a

periodicidade das campanhas poderá ser mais estendida no tempo, devendo no
entanto a monitorização, no período a definir, ser mantida como medida preventiva e
de controlo.

O Plano Geral de Monitorização proposto irá desempenhar 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 mesmo.

7.3 – Plano Geral de Monitorização

Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características do
projecto, a monitorização para as componentes ambientais propostas (empoeiramento
e ruído) deverá ser efectuada por entidade idónea e devidamente credenciada para o
efeito, que será responsável pela elaboração do relatório da campanha de
monitorização efectuada.

No referido relatório, deverão constar:
◊ O tipo e as características do equipamento de medição utilizado;
◊ 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 medição e outros anexos
que se considerem importantes (certificado de calibração do equipamento,
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
constantes nos respectivos relatórios de monitorização, de forma a elaborar os
Relatórios Técnicos Finais com a periodicidade recomendada nos respectivos Planos
ou a que eventualmente for estabelecida na Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

Nos quadros seguintes apresentam-se as propostas de monitorização da qualidade do
ar (poeiras) e do ruído a implementar no ambiente externo da área do projecto.
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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

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

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites
definidos pela legislação em vigor. Se a incomodidade ou os níveis
sonoros médios de longa duração ultrapassarem os valores limite
estipulados na legislação vigente, as medidas correctivas conducentes à
sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada
em campanhas de medição subsequentes. Perante os resultados
obtidos poder-se-á ajustar a periodicidade da campanha bem como os
locais de medição.

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

Locais de Medição

Periodicidade

Resultados Obtidos

Sistematização de Dados e
Apreciação de Resultados

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

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

Metodologia

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

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.

Parâmetros a Medir

ELEMENTOS

Plano de Monitorização do Ruído Ambiente

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

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 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

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

(20 µg/m3)

50% do valor limite

(28 µg/m3)

70% do valor limite

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

Resultados obtidos

avaliação

Limiar inferior de

de avaliação

Limiar superior

(PM10)

(PM10)
70% do valor limite (35 µg/m3, a

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 serão confrontados com os limites definidos pela legislação em vigor. 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.

Equipamento recomendado

Metodologia

Concentração de partículas PM10 (µg/m3) 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

RELATÓRIO SÍNTESE

8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A exploração soleiras aplito-pegmatíticas para produção de quartzo-feldspatos
cerâmicos, na concessão C-15 "COVÃO", se praticada de forma racional e equilibrada,
pode ser considerada um factor promocional, não só em termos económicos mas
também em termos sociais e ambientais. Com a implementação de todas as medidas
recomendadas no presente estudo e através de uma gestão correcta do projecto de
exploração e recuperação, o empreendimento poderá ser considerado ambientalmente
equilibrado, uma vez que no presente estudo se procurou alargar o leque de medidas
a implementar de forma a que os impactes instalados relativamente a alguns dos
descritores (paisagem) possam ser minimizados de uma forma integrada com os
impactes esperados.

Pela análise efectuada, pode concluir-se que a implementação do Projecto de
Alargamento da Concessão C-15 "COVÃO" não irá produzir impactes ambientais
negativos de carácter irreversível, nem impactes de carácter cumulativo acentuado,
pelo

que as

medidas

de

minimização

propostas

no

presente EIA visam

essencialmente colmatar e corrigir os impactes negativos que se vierem a instalar ao
longo da actividade desenvolvida nesta concessão, e que particularmente contribuem
para o passivo ambiental que resulta da actividade extractiva que se desenvolve na
região de Vela e Benespera, concelho e distrito da Guarda.

A presença desta actividade no local origina o desenvolvimento de outros sectores
económicos, promovendo de forma indirecta o desenvolvimento de diversas
actividades, nomeadamente das que se situam a jusante e estritamente relacionadas
com a actividade extractiva. Em termos ambientais, é importante referir que um
projecto desta natureza fomenta o ordenamento do território em termos da definição
das áreas potenciais de exploração dos recursos minerais endógenos da região.

É certo que a actividade extractiva, caso não sejam adoptadas medidas e tomados os
cuidados necessários, poderá provocar situações mais ou menos problemáticas e
irreversíveis, com consequências nefastas para o ambiente e para as populações
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locais, cuja significância é variável. Estes impactes negativos poderão advir de uma
eventual má gestão do projecto, consequência de um deficiente aproveitamento ao
nível da qualidade e da quantidade do material extraído, assim como de práticas e
técnicas de exploração e recuperação incorrectas.

É igualmente importante que sejam implementadas as recomendações apresentadas,
de forma a atenuar ou inviabilizar eventuais impactes negativos decorrentes de
algumas das acções propostas, garantindo uma correcta e equilibrada exploração da
área. Estas, para além de permitirem atenuar os impactes ambientais negativos
existentes e os que irão decorrer da implementação do projecto de exploração,
deverão

ser

expandidas

e

pormenorizadas

em

fases

subsequentes

de

desenvolvimento do projecto, envolvendo uma análise e uma formulação de soluções
mais eficazes para os problemas imprevistos que eventualmente possam ocorrer com
a implementação do projecto.

Dado o horizonte temporal do projecto de exploração, e ao nível de uma correcta
gestão do mesmo, também será importante proceder a nível interno à realização de
estudos e experiências que envolvam cenários previsionais de médio-longo prazo,
numa perspectiva de adaptação contínua às linhas mestras suscitadas e
desenvolvidas no presente estudo.

Tal deverá ser conseguido através de uma assessoria técnica efectiva e
empreendedora

na

procura

das

melhores

soluções

técnicas,

ambientais

e

económicas, de forma a assegurar em qualquer das situações e/ou soluções a adoptar
uma efectiva protecção do solo contra a erosão, uma mínima contaminação das águas
(sejam superficiais ou subterrâneas), uma nula afectação de valores patrimoniais, uma
minimização da afectação de valores ecológicos e paisagísticos, e outras medidas que
contribuam simultaneamente para sanear e/ou minimizar conflitos ambientais
eventualmente existentes ou que surjam durante a exploração no local.

Em síntese, pode afirmar-se que a exploração na concessão C-15 "COVÃO" se
enquadra numa estratégia de desenvolvimento sustentado de interesse local, com
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influências positivas para a região da Guarda. Efectivamente, e em termos de valores
ambientais (ecológicos, paisagísticos e outros), a concessão insere-se numa zona de
baixa fragilidade e fraca vulnerabilidade, pelo que assegura a maximização da aptidão
do local para a exploração dos recursos naturais endógenos da região, e mesmo dos
recursos humanos.

Resta enfatizar que o quadro globalmente positivo associado ao empreendimento só
pode ser assegurado se forem correctamente adoptadas as medidas propostas ao
nível deste estudo e ao nível do projecto de exploração, com o acompanhamento dos
técnicos da empresa no que respeita à aplicação das melhores e das mais correctas
práticas ambientais.

Barracão, Agosto de 2011

O Chefe de Projecto

___________________________

A Administração

___________________________

(Fernando A. L. Pacheco, Eng.º)
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