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1 Introdução 
 

 

1.1. Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do proponente 

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões 

Mineiras C49 “Alvarães” e C37 “Bouça da Guelha”. 

 

O núcleo de exploração que se pretende licenciar, adiante também designado 

projeto, apresenta uma área de 110,5 ha, dos quais 96,6 ha estão afetos à área de 

exploração e 9,2 ha à instalação industrial. O projeto consiste na ampliação e fusão 

dos núcleos de exploração das Concessões Mineiras de Alvarães e Bouça da Guelha.  

 

A Concessão Mineira de Alvarães apresenta uma área total de 230,7 ha e a 

Concessão Mineira da Bouça da Guelha tem uma área de 96,2 ha.  

 

No Quadro 1.1 e na Figura 1.1 apresenta-se o enquadramento administrativo das 

Concessões Mineiras e do núcleo de exploração que se pretende licenciar. 

 

Quadro 1.1 – Enquadramento administrativo das Concessões Mineiras e do projeto. 

 Concelho Freguesia 

Alvarães 

(CM49) 

Viana do Castelo 

Alvarães 

Vila de Punhe 

União das freguesias de Barroselas e Carvoeiro 

Barcelos Fragoso 

Bouça da Guelha  

(CM37) 

Viana do Castelo União das freguesias de Barroselas e Carvoeiro 

Barcelos Fragoso 

Núcleo de exploração que 

se pretende licenciar 

Viana do Castelo 

Alvarães 

Vila de Punhe 

União das freguesias de Barroselas e Carvoeiro 

Barcelos Fragoso 

 

O projeto consiste na extração de caulino no núcleo de exploração inserido nas duas 

Concessões Mineiras anteriormente referidas, onde é proposta uma área de 

escavação de 86,8 ha repartida por 5 áreas de exploração. O caulino extraído é 

processado na instalação industrial que existe na área do projeto. 
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O proponente do projeto é a firma Mota Mineral, Minerais Industriais S.A., com sede 

na Rua de Alvarães, 2447 Apartado 8, 4905-200 Alvarães (Viana do Castelo). O 

responsável técnico é o Eng. Valdemar Oliveira, que pode ser contactado através do 

telefone 962.063.110 ou do e-mail valdemar.oliveira@mota-sc.com. 

 

O projeto encontra-se atualmente na fase de Projeto de Execução.  

 

 

1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

De acordo com a legislação em vigor, a entidade licenciadora é a Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG). 

 

 

1.3. Identificação da Autoridade de AIA 

 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 

 

1.4. Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA 

 

O presente EIA foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente 

e Planeamento, Lda. A equipa técnica que elaborou o EIA é constituída por: 

 

Técnico Função Formação 

Cláudia Almeida 
Coordenação do EIA 

Qualidade do Ambiente 
Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Lúcia Cruz Aspetos Biofísicos e Paisagem  Lic. em Eng.ª Biofísica 

Susana Marques 
Qualidade do Ambiente e 

Ordenamento do Território 
Lic. em Eng.ª do Ambiente 

João Margalha Socioeconomia 
Lic. em Planeamento Regional e Urbano, 

Mestre em Planeamento do Ambiente 

Sandra Nogueira Património arqueológico Lic. em História, variante Arqueologia 

 

 

1.5. Período de elaboração do EIA e dos trabalhos associados 

 

O EIA foi realizado durante os meses de agosto de 2017 a novembro de 2018, tendo 

os trabalhos de campo sido realizados nos meses de agosto de 2017, maio de 2018 e 

outubro de 2018. 
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1.6. Enquadramento legal do EIA 

 

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Regime 

Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 

março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. De acordo com o articulado do RJAIA, os 

projetos que pela sua natureza, dimensão ou localização sejam considerados 

suscetíveis de causar efeitos significativos no meio ambiente terão que ser 

submetidos a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) prévio ao seu 

licenciamento.  

 

Atendendo que o projeto corresponde a uma mina a céu aberto numa área superior 

a 25 ha, encontra-se incluído no ponto 18 do Anexo II do Decreto-Lei  

n.º 152-B/2017. 

 

Os trabalhos foram desenvolvidos tendo em conta o conteúdo definido no Anexo V 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

 

 

1.7. Metodologia e estrutura do EIA 

 

O presente EIA tem como objetivos específicos: 

- A obtenção de informação acerca dos impactes do projeto sobre o ambiente 

natural e social, focalizada em assuntos-chave. 

- Aconselhar e assistir o proponente na identificação de medidas de minimização e 

na definição de diretrizes de monitorização dos potenciais efeitos adversos. 

- Contribuir para uma tomada de decisão sobre o licenciamento, devidamente 

informada. 

- Informar o público e as entidades interessadas. 

 

1.7.1. Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 

 Objetivos e justificação do projeto 

Neste ponto são apresentados os objetivos definidos pelo proponente e a 

justificação da necessidade da execução do projeto. 

 

 Descrição do projeto 

O projeto é caracterizado tendo em vista a determinação das principais causas de 

impacte, com base na informação fornecida pelo Plano de Mina, elaborado pela 

empresa GeoSonda - Sondagens Geotécnicas e Geofísicas Lda. 
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 Caracterização da situação ambiental de referência 

Tem como objetivo a caracterização do local de implantação do projeto e da sua 

envolvente do ponto de vista dos fatores relevantes do ambiente natural e social.  

 

 Identificação dos impactes ambientais 

Apresenta-se a natureza das interações entre o projeto e o meio ambiente, ou seja, 

entre as suas ações (causa primária de impacte) e os fatores relevantes do meio 

ambiente (sobre os quais se produz o efeito).  

 

 Ordenamento do Território 

Identificação dos Instrumentos de Gestão do Território e das condicionantes e 

servidões de utilidade pública em vigor na área do projeto e sua conformidade com 

a atividade pretendida. 

 

 Análise de riscos 

Neste ponto é realizada a análise dos riscos do projeto sobre o ambiente, e os riscos 

do ambiente sobre o projeto.  

 

 Impactes cumulativos 

Os impactes cumulativos têm como base a análise dos efeitos prováveis que 

atividades ocorrentes ou programadas para a envolvente, por um lado, e o projeto 

em causa, por outro, terão sobre os meios comuns recetores de impactes. 

 

 Programa de monitorização e medidas de gestão ambiental 

Descreve o programa de monitorização, definido em função dos principais impactes 

ambientais e apresenta as medidas consideradas necessárias para a minimização dos 

impactes significativos.  

 

As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos 

diversos capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes. 

 

Na elaboração dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a 

seguir se apresentam. 

 

Conhecimento inicial do projeto 

Foram realizadas reuniões com os técnicos responsáveis pelo projeto e pela 

exploração existente no sentido de se conhecer toda a sua problemática, bem como 

recolher todos os elementos disponíveis. Nesta fase identificaram-se diversos 

elementos para avaliação de impactes, rentabilizando desde logo os recursos 

existentes. 
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Realizou-se uma visita conjunta com os técnicos ao local de implantação do projeto, 

para permitir uma melhor e mais célere familiarização da equipa de realização do 

EIA com a atividade desenvolvida e as condicionantes ambientais.  

 

Reuniões de discussão internas 

Foram efetuadas diversas reuniões internas de cruzamento de informação e 

discussão de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificação, 

caracterização e avaliação de impactes. 

 

1.7.2. Estrutura do EIA 

 

Os capítulos do EIA estão organizados de acordo com o seguinte plano geral: 

 

Antecedentes, objetivos e justificação do projeto: 

- Antecedentes do procedimento de AIA. 

- Antecedentes do projeto. 

- Enquadramento, justificação e objetivos do projeto. 

- Identificação das áreas sensíveis. 
 

Descrição do projeto: 

- Localização do projeto. 

- Descrição da fase de funcionamento e desativação. 

- Programação temporal estimada para a fase de funcionamento e desativação. 

- Descrição dos materiais e matérias-primas, efluentes, resíduos e emissões 

atmosféricas e fontes de ruído. 
 

Caracterização do ambiente afetado: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Solo e uso do solo. 

- Sistemas ecológicos. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 

- Evolução previsível na ausência do projeto. 
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Impactes ambientais: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Qualidade da água. 

- Solo e uso do solo. 

- Sistemas ecológicos. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 
 

Ordenamento do território 

 

Análise de riscos 
 

Impactes cumulativos 
 

Monitorização e medidas de gestão ambiental: 

- Descrição dos programas de monitorização a implementar. 

- Recomendações e medidas de minimização. 
 

Lacunas 
 

Conclusões 
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2 Antecedentes e objetivos 
 

 

2.1. Antecedentes do procedimento de AIA 

 

2.1.1. Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas 

 

Os Planos Diretores Municipais (PDM) de Barcelos e de Viana do Castelo, que 

vinculam o presente projeto, foram publicados em 2015 e 2008, respetivamente, 

pelo Aviso n.º 10601/2008, de 4 de abril, e pelo Aviso n.º 4756/2015, de 2 de maio. 

Apenas o PDM de Barcelos foi objeto de avaliação ambiental. 

 

A avaliação ambiental do PDM de Barcelos (IST, 2015) concluiu que este apresenta 

objetivos estratégicos claros relativamente à valorização dos recursos endógenos, 

promoção das fileiras económicas associadas à agropecuária, floresta e turismo e 

contenção do fenómeno de dispersão urbana. Contudo, verificou-se a ausência de 

medidas que assegurem a execução de objetivos estratégicos, nomeadamente para a 

promoção de uma rede de transportes públicos no concelho, adaptação às 

alterações climáticas e promoção da qualidade da água e do solo. A avaliação 

ambiental é omissa no que respeita à estratégia do concelho para a exploração de 

materiais inertes. 

 

2.1.2. Resumo dos principais aspetos da definição do âmbito 

 

O presente EIA não foi objeto de Proposta de Definição do Âmbito, pelo que não 

existem antecedentes. 

 

2.1.3. Anteriores procedimentos de AIA 

 

O projeto não foi submetido a procedimentos prévios de AIA, pelo que não existem 

antecedentes. 

 

 

2.2. Antecedentes do projeto 

 

Por solicitação da DGEG em 2010 foi elaborado um Plano de Lavra integrado para as 

duas Concessões Mineiras, já que a exploração de ambas decorre de forma integrada 

pelo mesmo concessionário, derivado do facto de serem confinantes em termos 

geográficos e de existirem até algumas cortas que se dividem pelas duas Concessões 

Mineiras. 
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Dada a necessidade de ampliar a área de exploração foi elaborado um novo Plano de 

Mina da ampliação e fusão dos núcleos de exploração integrados que constitui o 

projeto em análise no presente EIA. 

 

 

2.3. Enquadramento, justificação e objetivos do projeto 

 

2.3.1. Justificação da necessidade ou interesse do projeto 

 

O objetivo do projeto é, de acordo com o proponente, efetuar a extração de 

caulino, por forma a aproveitar a disponibilidade de um recurso escasso e de grande 

importância para os diversos setores da indústria cerâmica. 

 

A Mota Mineral, Minerais Industriais S.A. é uma empresa especializada na extração, 

beneficiação e fornecimento de matérias primas maioritariamente destinados à 

indústria cerâmica.  

 

Os principais objetivos do projeto é a exploração das reservas existentes, 

nomeadamente caulinos primários e secundários, argilas brancas e vermelhas e 

areias resultantes da lavagem dos caulinos.  

 

A empresa pretende produzir caulinos de elevada qualidade destinados 

essencialmente à indústria cerâmica, nomeadamente nos subsetores da loiça 

sanitária e do grés porcelânico. 

 

Os produtos produzidos nestas Concessões Mineiras vão integrar o lote de produtos 

comercializados pela Mota Mineral.  

 

Este projeto pretende ainda tirar partido da proximidade ao porto marítimo de 

Viana do Castelo, para assim poder ser mais competitivo no mercado externo e 

promover mais facilmente a exportação dos produtos destas Concessões Mineiras. 

 

2.3.2. Identificação das áreas sensíveis  

 

O projeto não se encontra integrado em nenhuma área classificada para a 

conservação da natureza, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede 

Natura 2000 (Zona de Proteção Especial e Zona Especial de Conservação).  

 

As áreas classificadas mais próximas da área do projeto são o Sítio do Rio Lima, a 

5,2 km a norte, e o Sítio do Litoral Norte, a 5,6 km a oeste, ambos integrados na 

Rede Natura 2000 (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Áreas classificadas para a conservação da natureza mais próximas da área do projeto. 
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3 Descrição do projeto 
 

 

3.1. Localização do projeto 

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de Exploração Integrados nas Concessões 

Mineiras C49 “Alvarães” e C37 “Bouça da Guelha”. 

 

O projeto consiste na ampliação e fusão das áreas de exploração licenciadas das 

duas Concessões Mineiras. O núcleo de exploração que se pretende licenciar 

apresenta uma área de 110,5 ha, dos quais 86,9 ha estão afetos à área de extração, 

14,4 ha a áreas de defesa e 9,2 ha às instalações auxiliares anexas. 

 

A Concessão Mineira C49 “Alvarães” apresenta uma área total de 230,7 ha e a 

Concessão Mineira C37 “Bouça da Guelha” tem uma área de 96,2 ha.  

 

Na Figura 3.1 apresenta-se as áreas das Concessões Mineiras, com a representação 

das áreas de exploração licenciadas (Plano de Lavra de 2010 e Adendas de 2011). As 

áreas de exploração licenciadas correspondem no total a 50,2 ha (40,2 ha e 

10,0 ha). Este valor incluí a área da instalação industrial). A Figura 3.1 apresenta 

ainda o núcleo de exploração que se pretende licenciar. 

 

No Quadro 3.1 apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto, 

representado na Figura 3.1.  

 

Quadro 3.1 – Enquadramento administrativo do projeto. 

 Concelho Freguesia 

Núcleo de exploração que 

se pretende licenciar 

Viana do Castelo 

Alvarães 

Vila de Punhe 

União das freguesias de Barroselas e Carvoeiro 

Barcelos Fragoso 
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Figura 3.1 – Enquadramento da área do projeto nas Concessões Mineiras existentes e áreas de exploração 

licenciadas. 

 

O principal acesso rodoviário à área do projeto é realizado a partir da saída 21 da 

autoestrada do Norte Litoral A28, para a EN103 em direção a Braga/ Barcelos. 

Segue-se por esta estrada por 2,3 km, vira-se à esquerda na rua da Feira e segue-se 

por 1,9 km até à EN305, onde se vira à direita e encontra-se a entrada da área do 

projeto ao fim de 700 m (ver Figura 3.2 e Fotografia 3.1).  
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Figura 3.2 – Principal acesso à área do projeto a partir da autoestrada A28 e da EN103. 

 

 

Fotografia 3.1 – Entrada principal na área do projeto. 
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3.2. Características da área de implantação do projeto 

 

As Concessões Mineiras abrangem uma área total de 326,9 ha, estando a exploração 

licenciada atualmente restrita a uma área de 61,4 ha, a qual incluí a área da 

instalação industrial. Toda a área afeta à exploração encontra-se vedada. 

 

A área do projeto e envolvente imediata encontra-se ocupada por floresta de 

produção de eucalipto e território artificializado, associado à extração mineira e 

instalação industrial (Figura 3.4). Corresponde a uma área relativamente aplanada, 

com cotas a variarem entre os 44 m e os 68 m (Figura 3.3). As cotas mais altas 

situam-se ao longo do caminho público que atravessa a área do projeto no sentido 

W-E, e descem gradualmente para SW e NE. 

 

 
Fonte: adaptado de GeoSonda (2018). 

Figura 3.3 – Altimetria na área do projeto. 
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Fotografia 3.2 – Atual área de exploração. 

 

O projeto prevê a ampliação das áreas de exploração e a continuação do 

funcionamento da instalação industrial, onde se localiza uma unidade de 

classificação/ lavagem, unidade de filtro-prensagem/ secagem, instalações sociais, 

oficina de manutenção, postos de transformação e instalações administrativas. 

 

O Desenho 01 do Anexo II apresenta o levantamento topográfico do núcleo de 

exploração. 

 

A área do projeto é atravessada por três caminhos públicos, que servem de acesso à 

exploração, um de direção W-E e os outros de direção N-S (Figura 3.4). 

 

As povoações1 mais próximas da área do projeto são, no concelho de Barcelos, Alvas, 

a 358 m a sudeste, e Ponte a 625 m a sul. No concelho de Viana do Castelo as 

povoações mais próximas da área do projeto são Regos, a 676 m a norte, e Alvarães, 

a 1.131 m a oeste (ver Figura 3.4). 

 

                                                 
1 A metodologia utilizada para o cálculo da distância às povoações consistiu em determinar a distância entre o limite do 
núcleo de exploração e o centro da respetiva secção estatística, aqui entendida como a “unidade territorial 
correspondente a uma área contínua de uma única Freguesia com cerca de 300 alojamentos destinados à habitação. De 
acordo com a densidade de alojamentos familiares, a secção estatística classifica-se em: a) concentradas: todas as 
subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; b) dispersas: todas as subsecções estatísticas da 
secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões e/ou isolados; c) mistas concentradas: a maior parte 
das subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; d) mistas dispersas: a maior parte das subsecções 
estatísticas da secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões ou isolados” (INE, 2018). 
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Fonte: Google Earth® (08-09-2017). 

Figura 3.4 – Imagem de satélite da área de implantação do projeto e sua envolvente. 
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3.3. Descrição do projeto 

 

O projeto incide sobre uma área de 110,5 ha, repartida entre as áreas de extração, 

zonas de defesa e a área ocupada pelas instalações anexas, inseridas na instalação 

industrial licenciada.  

 

No interior do núcleo de exploração foram definidas no Plano de Mina cinco áreas 

extrativas (A, B, C, D e) separadas por quatro caminhos públicos (ver Figura 3.5). 

 

As zonas de defesa definidas relativamente a caminhos públicos são de 15 m, a 

postes de média tensão são de 30 m e a bordadura das áreas extrativas é de 10 m. 

 

 
Fonte: adaptado de GeoSonda (2018). 

Figura 3.5 – Zonamento do núcleo de exploração. 
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No Quadro 3.2 apresentam-se as dimensões das áreas que compõem o núcleo de 

exploração.  

 

Quadro 3.2 – Áreas afetas ao projeto. 

 Área extrativa Área (m2) % total 

Núcleo de exploração 

A 43.006 3,9 

B 232.693 21,1 

C 107.826 9,8 

D 354.583 32,1 

E 130.134 11,8 

Total 868.241 78,6 

Zonas de defesa 144.842 13,1 

Área ocupada pelas instalações anexas 92.056 8,3 

Área total a licenciar 1.105.139 100 

 

A instalação industrial (ver Figura 3.6 e Desenho 01 no Anexo II) é constituída por:  

- Instalações administrativas (1), constituída por sala de reuniões, salas de apoio 

administrativo, e sanitários. 

- Unidade de classificação/ lavagem #1 e #2 (2), constituída por uma estrutura 

metálica de 3 andares, instalada sobre uma cobertura em estrutura metálica. 

- Unidade filtro-prensagem/ secagem (3), instalado num pavilhão de alvenaria e 

estrutura metálica de suporte da cobertura. No interior estão cinco filtros-

prensa, instalado num andar superior, dois secadores, bem como os stocks de 

caulino.  

- Instalações sociais (4), constituídas por duches/ vestiários, cacifos individuais, 

instalações sanitárias e refeitório. 

- Oficina de manutenção (5), onde é efetuada a manutenção de veículos e 

máquinas. 

- Depósito de combustível (6), com uma capacidade para 25.000 l de combustível, 

para abastecimento dos equipamentos, montado sobre uma bacia 

impermeabilizada em betão com capacidade para efetuar a retenção de 

derrames acidentais. A bacia de retenção encontra-se ligada à fossa separadora 

de hidrocarbonetos. 

- Dois postos de transformação (7). 

- Duas básculas (8) para pesagem das viaturas que transportam os materiais 

comercializados. 

- Eira (9), para secagem de argilas. 

- Dois tanques de decantação (10), pertencentes à unidade de classificação/ 

lavagem, onde é realizada a decantação obtida através de adição de floculante, 

sendo as águas limpas reintroduzidas no ciclo produtivo. 

- Unidade de classificação/ lavagem #3 (11), corresponde a uma instalação que 

será implantada com o projeto. Atualmente existe uma instalação localizada a 

norte das instalações anexas, fora da área do projeto, e que será desmontada e 

restituídas as condições do local. 
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- Antiga unidade de cogeração (12), que se encontra desativada, restando no local 

apenas o edifício. Não está prevista qualquer atividade neste edifício. 

- Stock de areias (13), onde são colocadas as areias resultantes do processo de 

lavagem e que constituí um material comercializável. 

- Pré-stock de caulino bruto (14), onde é colocado o material proveniente das 

áreas de extração, que se destina a ser processado nas unidades de classificação/ 

lavagem do caulino existentes na instalação. 

- Stock de caulino (15), edifício destinado ao armazenamento do caulino na 

instalação antes da expedição para os clientes. 

 

A área total ocupada pelas instalações anexas é 92.056 m2, dos quais 15.415 m2 são 

cobertos.  

 

 
Fonte: adaptado de GeoSonda (2018). 

Figura 3.6 – Constituição das instalações anexas. 
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No núcleo de exploração existem áreas de depósito temporário de terras (16) e 

estéreis (18), os quais serão usadas nas atividades de recuperação paisagística (ver 

Desenho 01 no Anexo II). No núcleo de exploração existe ainda um stock de argilas 

(17). Os depósitos passarão a localizar-se nas áreas extrativas D e E (ver Figura 3.5) 

 

Atendendo ao tipo de depósito mineral, a exploração será realizada em simultâneo 

nas cinco áreas extrativas, por forma a individualizar racionalmente os diferentes 

tipos de matérias-primas, e a obter lotes bem homogéneos, garantindo, assim, a 

constância das características da matéria-prima. 

 

O avanço da lavra consistirá na continuidade do desmonte nas cortas existentes 

(áreas extrativas B, D e E) até aos seus limites, progredindo progressivamente para 

as áreas A e C, com avanços faseados em função da estratificação local das camadas 

(ver Figura 3.5). 

 

À medida que o desmonte for avançando em profundidade, está prevista a 

recuperação sequencial das bancadas até ao fim da vida útil do núcleo de 

exploração (ver descrição do PARP no ponto 3.3.6). 

 

Reservas minerais 

A estimativa das reservas no núcleo de exploração é apresentada no Quadro 3.3. São 

também apresentados os quantitativos obtidos após o processo de lavagem das 

areias cauliníticas. 

 

Quadro 3.3 – Reservas estimadas no núcleo de exploração. 

Área 

extrativa 
Área (m2) 

Reservas totais Reservas (t) Vida útil 

(anos) Volume (m3) Peso (t) Areias Argilas Caulino lavado 

A 43.006 370.180 740.360 434.345 197.430 108.586 2 

B 232.693 2.580.855 5.161.710 3.028.203 1.376.456 757.051 11 

C 107.826 1.713.933 3.427.867 2.011.015 914.098 502.754 8 

D 354.583 6.519.954 13.039.908 7.650.079 3.477.309 1.912.520 29 

E 130.134 2.066.527 4.133.054 2.424.725 1.102.148 606.181 9 

Total 868.241 13.251.450 26.502.899 15.548.367 7.067.441 3.887.092 59 

 

As reservas existentes rondam os 13.251.450 m3, o equivalente a 26.502.899 t. Face 

às reservas existentes e considerando uma produção anual média de 450.000 t/ano, 

estima-se uma vida útil do projeto de 59 anos. 

 

Com a implementação do projeto prevê-se as seguintes quantidades de produtos a 

comercializar:  

- 80.000 t/ano de caulino lavado. 

- 312.000 t/ano de areias. 

- 50.000 t/ano de argilas. 
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O volume de estéreis associados será de 8.000 t/ano. 

 

3.3.1. Fase de funcionamento 

 

Neste ponto é efetuada a descrição das atividades previstas no núcleo de 

exploração. 

 

As fases de desenvolvimento da exploração são apresentadas esquematicamente no 

diagrama apresentado na Figura 3.7 e que a seguir se descrevem. 

 

 
Fonte: adaptado de GeoSonda (2018). 

Figura 3.7 – Diagrama do ciclo de produção no núcleo de exploração. 

 

Preparação da área de extração 

A preparação da área de extração tem como objetivos pôr a descoberto o depósito 

mineral e proteger a pequena camada de terra vegetal existente no local, com vista 

à sua reutilização. 

 

Este processo consiste na remoção do coberto vegetal (desmatagem) e das terras 

vegetais (decapagem) antes do início do desmonte. 
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A desmatação será efetuada com uma pá carregadora em plano rasante com o solo. 

No entanto, sempre que se justifique haverá remoção (com equipamentos 

adequados) de vegetação arbórea e arbustiva.  

 

A terra vegetal será objeto de decapagem criteriosa, usando para tal uma pá 

carregadora com o balde em posição rasante ao solo, retirando a camada de terra 

vegetal. 

 

Posteriormente, o coberto e as terras vegetais serão depositados dentro do limite da 

do núcleo de exploração, em depósitos temporários, com vista à sua reutilização 

(ver localização na Figura 3.5).  

 

As movimentações das terras prologam-se com os trabalhos de abertura das vias de 

circulação para acesso às frentes de exploração. 

 

Na periferia da área de extração e sempre que se justifique, serão executadas 

valetas de drenagem para evitar que a água da chuva interfira com a exploração. 

 

Desmonte 

O desmonte é efetuado por meios mecânicos, com recurso a escavadoras giratórias 

(Fotografia 3.3). Estes equipamentos executam as operações de desmonte e carga 

do material em camiões para transporte para a unidade de classificação/ lavagem. 

 

O desmonte será seletivo, arrancando separadamente os diferentes tipos de 

formações litológicas, para posterior tratamento em separado. 

 

 

Fotografia 3.3 - Desmonte na frente de exploração. 

 

A exploração desenvolver-se-á a céu aberto, com desmonte por degraus, de cima 

para baixo, conforme vem sendo seguido nesta exploração. As frentes de exploração 

avançam na horizontal seguindo as camadas de argilas e areias cauliníticas, e 

definindo patamares de trabalho com larguras variáveis consoante os avanços, mas 
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que nunca serão inferiores a 10 m, largura que se julga suficiente para garantir a 

segurança do pessoal, a movimentação de veículos e os trabalhos de desmonte. 

 

No final da exploração, as bancadas terão uma altura e largura média de 2 m. Os 

taludes de escavação terão uma inclinação da frente de desmonte igual ou inferior a 

45º com a horizontal (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8 - Corte esquemático da geometria final de escavação. 

 

A cota base de exploração ocorrerá aos 35 m, atingindo-se com o desenvolvimento 

de lavra profundidades máximas próximas de 32 m. Com exceção para a área 

extrativa A cuja cota de base de exploração ficará posicionada aos 43 m. Na 

Figura 3.9 e apresenta-se a configuração final de lavra proposta para o núcleo de 

exploração. 
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Fonte: adaptado de GeoSonda (2018). 

Figura 3.9 – Configuração final do núcleo de exploração. 

 

O avanço da lavra consistirá na continuidade do desmonte nas cortas existentes 

(área extrativa B, D, E), até aos seus limites, progredindo para as áreas A e C, com 

avanços faseados em função da estratificação local das camadas. Deste modo, não é 

possível estabelecer o sentido do avanço da lavra para a definição da configuração 

final em cada área extrativa. 

 

À medida que o desmonte for avançando em profundidade, proceder-se-á à 

recuperação sequencial das bancadas até ao fim da vida útil do núcleo de 

exploração. 

 

Depósitos temporários de inertes 

As terras de cobertura, bem como algum material que não tenha valor comercial, 

serão utilizados na recuperação paisagística do terreno. Os depósitos serão 

constituídos na área de extração (ver localização na Figura 3.5). As reservas que 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Descrição do projeto 

 

3-15

constituem os materiais a remover no núcleo de exploração, correspondem a 

26.502.899 t dos quais apenas 472.000 t, ou seja, cerca de 1,7%, serão utilizados na 

recuperação paisagística da área. Acresce a este valor as terras de cobertura, que 

também serão usados nas atividades de recuperação paisagística e que se estimam 

em 60.516 m3. 

 

 

Fotografia 3.4 – Depósito de terras de cobertura para as atividades de recuperação paisagística. 

 

Remoção, carga e transporte 

Após o desmonte do material, iniciam-se as operações de remoção, carga e 

transporte (Fotografia 3.5). 

 

Os materiais serão carregados por escavadoras giratórias para camiões, com 

capacidade para 25 t, que transportarão para a unidade de classificação/ lavagem, 

no caso do caulino bruto, areias cauliníticas e saibros, ou diretamente para a 

eira (9) ou para a área de stock (17), no caso das argilas. 

 

  

Fotografia 3.5 - Carga e transporte na frente do desmonte. 

 

Os camiões circulam em pistas de terra batida que ligam a área de extração à 

instalação industrial. No interior da área de extração existem rampas de acesso até 

às frentes de exploração, com largura mínima de 5 m, sendo que as rampas a criar 

de acesso ao interior da corta terão no máximo 10º de inclinação. Os acessos às 
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frentes de exploração serão determinados em função do avanço e das condições 

locais existentes, sendo construídos nos patamares entre bancadas, mas sempre com 

ligação às rampas principais. 

 

As operações de transporte, responsáveis pela emissão de níveis de poeiras 

significativos, são acompanhadas, nos períodos de tempo seco e/ ou mais ventoso, 

por ações de rega dos acessos com água proveniente das lagoas, de forma a 

minimizar este impacte. 

 

 

Fotografia 3.6 – Veículo utilizado na rega dos acessos. 

 

Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

O tratamento e beneficiação decorre na instalação industrial existente na área do 

projeto (ver Figura 3.6). 

 

O caulino residual, areias cauliníticas e saibros são submetidos a um processamento 

industrial por via húmida (lavagem) de forma a obter-se o caulino.  

 

Apresenta-se na Figura 3.10 o diagrama esquemático do processo de tratamento e 

beneficiação dos materiais. 
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Figura 3.10 - Diagrama do processo de tratamento e beneficiação dos materiais extraídos. 

 

O processo de tratamento e beneficiação consiste na desagregação do caulino em 

bruto com auxílio de grandes caudais de água, que são captados nas lagoas 

existentes e que corresponde a acumulação de água das chuvas. O caulino em bruto 

encontra-se armazenado junto à instalação industrial, procedendo-se à alimentação 

da tremonha de entrada, com 15 m3 de capacidade, por intermédio de uma pá 

carregadora de balde frontal. 

 

No fundo da tremonha, encontra-se uma tela transportadora que encaminha a 

matéria-prima para um trommel classificador com 2.300 mm de diâmetro, 
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separando a fração >25 mm, que é excluída como rejeitado, e utilizada na 

recuperação paisagística. 

 

Numa segunda fase, o trommel classificador separa a fração >12 mm, constituindo 

um produto final denominado areão. A fração <12 mm é direcionada para o crivo 

vibrante que separa a fração >5 mm (areia grossa). Estes dois produtos finais são 

enviados para stock por meio de tela transportadora (Fotografia 3.7). 

 

 

Fotografia 3.7 – Stock de caulino. 

 

O material infracrivo, de fração <5 mm, conjuntamente com a água, é conduzido 

para um tanque, onde através de bombagem segue para 3 estágios de classificação 

em hidrociclones com diâmetros de 400, 125 e 50 mm. Aqui obtêm-se 3 frações 

granulométricas, que são armazenadas separadamente em stock 2/5 mm (areia 

média) e 0,5/2 mm (areia fina) e >45 µm (mica). 

 

A polpa constituída por água e a fração <45 µm, comercialmente designado por 

caulino, é conduzido a um tanque de decantação/ clarificação (Fotografia 3.8) com 

30 m de diâmetro. Neste tanque é adicionado o floculante polielétrolito aniónico 

(Sifloc 630), que sedimenta as partículas finas, separando-as da água. A água limpa 

deste tanque é encaminhada para um tanque com capacidade 20 m3, sendo 

posteriormente reintroduzida no circuito de classificação/ lavagem.  

 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Descrição do projeto 

 

3-19

 

Fotografia 3.8 – Tanque de decantação/clarificação. 

 

A seguir, a suspensão de caulino é retirada por bombagem para tanques de 

armazenamento (Fotografia 3.9), com 10 m de diâmetro e 470 m3 de capacidade, e 

conduzida, sob pressão, para filtros-prensa (Fotografia 3.10). Neste equipamento, 

sob uma pressão de 400 bar de fecho e 16 bar de enchimento, o teor de humidade é 

reduzido para cerca de 30% do peso total da suspensão inicial de caulino. A água 

resultante deste processo é reintroduzida no circuito de classificação/ lavagem. O 

caulino prensado permanece temporariamente armazenado (Fotografia 3.11) de 

forma a perder mais alguma humidade. Posteriormente, é transportado por meio de 

uma pá carregadora e depositado em stock no telheiro respetivo (ponto 15 na 

Figura 3.6). 

 

 

Fotografia 3.9 – Tanque de armazenamento de caulino. 
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Fotografia 3.10 – Unidade filtro-prensagem/ secagem: filtros-prensa. 

 

 

Fotografia 3.11 – Armazenamento de caulino prensado. 

 

Para dar resposta à necessidade de mercado, que exigem grande finura e baixo grau 

de humidade, após a fase de prensagem o caulino é submetido à secagem e/ou 

pulverização, que permite obter um produto com 20% a 0,5% de humidade, 

obtendo-se o caulino granulado ou em pó (Fotografia 3.12). 

 

  

Fotografia 3.12 – Unidade filtro-prensagem/ secagem: secadores 
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Armazenamento e expedição 

Os produtos finais obtidos (caulino, areia e argilas) são armazenados em pilhas, 

separados por tipo de produto, numa área coberta da instalação industrial, no caso 

dos caulinos e argilas, e no exterior no caso da areia. 

 

A expedição dos produtos será efetuada pelo carregamento dos camiões de clientes 

ou da própria empresa através de pás carregadoras de balde frontal, transpondo os 

produtos das pilhas de stock para as básculas dos camiões (Fotografia 3.13). Esses 

camiões, seguindo as vias de acesso internas, vão para a báscula rodoviária para 

pesagem e depois para o exterior em direção aos locais de consumo. 

 

  

Fotografia 3.13 – Armazenamento e expedição dos produtos. 

 

Os materiais comercializados são transportados por camião para os locais de 

consumo. Prevê-se, de acordo com a produção estimada de 1.417 t/dia2, um 

movimento da ordem dos 35,4 camiões/dia3. Este tráfego corresponde a cerca de 

4,4 camiões/hora, atendendo que a movimentação de camiões se efetua entre as 

08h00 e as 17h00. Este valor corresponde à manutenção do tráfego atualmente 

gerado na Concessão Mineira em exploração. 

 

Implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

A integração e recuperação paisagística têm sempre um caráter contínuo, pois todos 

os trabalhos (preparação, execução, manutenção e conservação de estruturas e 

revitalização biológica) são implementadas ao longo da vida do núcleo de 

exploração. As atividades previstas encontram-se descritas em detalhe no 

ponto 3.3.6. 

 

 

 

 

                                                 
2 Produção anual de 442.000 t/ 312 dia = 1.417 t/dia. 
3 Considerando que cada camião transporta em média 40 t: 1.417 t/40 = 35,4 camiões/dia. 
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3.3.2. Equipamentos, anexos, meios humanos, rendimento gerado e período de 

laboração 

 

Equipamentos 

O núcleo de exploração possui um conjunto de equipamentos móveis afetos às 

operações de extração e transporte adequados ao tipo de exploração em causa, 

tendo em vista os objetivos industriais a alcançar. No Quadro 3.4 indica-se o tipo de 

equipamentos, quantidade e potência. 

 

Quadro 3.4 - Identificação dos equipamentos móveis afetos ao núcleo de exploração. 

Equipamento Modelo Quantidade Potência (kW) 

Escavadora Giratória 
Cat 325C 1 130 

Volvo LC290 1 140 

Pá carregadora 
Volvo L150E 3 220 

Komatsu WA320 1 150 

Camião 
Mercedes 2 250 

Volvo 1 250 

 

A totalidade dos equipamentos móveis corresponde a uma potência instalada de 

2.488 cv. 

 

O transporte dos materiais extraídos desde a frente de trabalho até à instalação 

industrial traduz-se numa média de 60 camiões por dia4. 

 

Os trabalhos de reparação, manutenção e lubrificação dos equipamentos móveis são 

realizados na oficina existente dentro da instalação industrial, sobre pavimento 

impermeável. Os óleos usados são armazenados em recipientes adequados, 

aguardando a recolha por uma empresa especializada. 

 

O equipamento que realiza o desmonte e a movimentação de material extraído é do 

tipo móvel, com rodas ou com lagartas. 

 

Instalações anexas 

As instalações anexas encontram-se na instalação industrial devidamente licenciada 

para o efeito, do qual o proponente é proprietário, e localiza-se no interior da 

Concessão Mineira C49 (Alvarães). A área total ocupada pelos anexos é 92.056 m2, 

dos quais 15.415 m2 são cobertos. Fazem parte das instalações anexas, as unidades 

de classificação/ lavagem, instalações sociais e administrativas, oficina de 

manutenção, básculas de pesagem, postos de transformação e posto de 

abastecimento de combustíveis. 

 

                                                 
4 Este valor foi calculado considerando o volume total de materiais a extrair (13.251.450 m3) no período de 59 anos e 
considerando que os transportes são efetuados por veículos com uma capacidade de transporte de 12 m3. 
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O processo de tratamento e beneficiação dos materiais extraídos é realizado 

atualmente por duas unidades de classificação/ lavagem (#1 e #2), estando prevista 

com o projeto a instalação de uma terceira unidade (#3).  

 

As unidades de classificação/ lavagem são estruturas metálicas de 3 andares 

(Fotografia 3.14), instaladas sobre uma cobertura em estrutura metálica com uma 

área com cerca de 3.758 m2. Nestas unidades, a matéria-prima é submetida a um 

processo de refinação através da desagregação e libertação das partículas mais 

graúdas e classificação por via húmida, que consiste na separação de partículas em 

classes granulométricas bem definidas, sendo que as partículas mais finas são 

encaminhadas para a unidade filtro-prensagem/ secagem para a produção de 

caulino lavado. 

 

Todo o processo produtivo é controlado a partir de uma cabine de comando, onde se 

encontram alojados os componentes elétricos de controlo da instalação e a partir da 

qual pode-se vigiar o funcionamento das diferentes máquinas. Um circuito de vídeo 

permite a vigilância dos pontos menos visíveis da instalação. 

 

 

Fotografia 3.14 – Unidade de classificação/ lavagem. 

 

A unidade filtro-prensagem/ secagem está montada num pavilhão de alvenaria e 

estrutura metálica de suporte da cobertura, com uma área de 11.271 m2, localizado 

ao lado das unidades de classificação/ lavagem. No interior estão 5 filtros-prensa, 

instaladas num andar superior, 2 secadores, bem como os stocks de caulino. No 

exterior encontram-se 2 bacias de decantação e 6 tanques de armazenagem. 

 

A instalação onde se realiza o processo de tratamento e beneficiação tem 

capacidade para uma produção de 100.000 t/ano de caulino lavado. 

 

O projeto não implicará alterações no equipamento móvel, apenas a instalação de 

uma nova unidade de classificação/ lavagem (#3). 
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A instalação industrial possui dois postos de transformação instalados em dois 

edifícios: um em alvenaria, mais antigo, e outro numa estrutura pré-fabricada 

(Fotografia 3.15). Nestes edifícios encontram-se alojados os equipamentos de 

ligação à rede de média tensão, os aparelhos transformadores e o quadro elétrico. 

 

  

Fotografia 3.15 - Postos de transformação. 

 

As instalações sociais (ponto 4 na Figura 3.6) e administrativas (ponto 1) funcionam 

em dois edifícios separados. As instalações sociais (Fotografia 3.16) situam-se nas 

traseiras da unidade de filtro-prensagem/ secagem, num edifício de alvenaria de 

tijolo, composto por duches/vestiário, com cacifos individuais, instalações sanitárias 

e refeitório. 

 

A área administrativa está instalada num edifício pré-fabricado destinado à 

atividade administrativa, à gestão e controlo do centro industrial (Fotografia 3.17). 

Este edifício compreende os seguintes espaços: sala de reuniões, salas de apoio 

administrativo e sanitários (masculino e femininos). Adjacente, no exterior, 

encontra-se o estacionamento de viaturas de clientes, visitantes e funcionários da 

empresa. 

 

 

Fotografia 3.16 – Instalações sociais. 
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Fotografia 3.17 – Instalações administrativas. 

 

Na instalação industrial existe um depósito metálico com capacidade para 25.000 l 

de combustível para abastecimento dos equipamentos. Esse depósito está montado 

sobre bacia em betão impermeabilizada, com capacidade para retenção de 

derrames acidentais e ligada a um separador de hidrocarbonetos. O posto de 

abastecimento possui equipamento de sinalização e combate de incêndios 

(Fotografia 3.18). 

 

 

Fotografia 3.18 – Depósito de combustível instalado na instalação industrial. 

 

Na exploração existe um veículo com um depósito instalado sobre uma bacia de 

retenção que abastece os equipamentos nas frentes de trabalho (Fotografia 3.19). 
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Fotografia 3.19 – Veículo que abastece os equipamentos nas frentes de trabalho. 

 

A oficina de manutenção encontra-se junto às unidades de classificação/ lavagem, 

num armazém de construção metálica com pavimento impermeável, onde são 

executadas as reparações dos equipamentos móveis. Este espaço está munido de 

peças, ferramentas e materiais consumíveis e outros instrumentos de apoio a 

verificações e reparações em equipamentos (Fotografia 3.20).  

 

No caso de avarias que necessitem de uma intervenção no local são tomadas todas 

as medidas preventivas, nomeadamente através da colocação de tabuleiros 

metálicos na parte inferior do local intervencionado, com vista a impedir quaisquer 

derrames de óleos ou combustível.  

 

 

Fotografia 3.20 – Oficina de manutenção. 

 

A instalação industrial está dotada de duas balanças com capacidade de 60 t cada, 

para pesagem dos camiões de expedição. 

 

Uma encontra-se junto às instalações administrativas e a outra nas traseiras da 

unidade filtro-prensagem/ secagem (Fotografia 3.21). 
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Fotografia 3.21 – Básculas existentes na instalação industrial. 

 

Mão-de-obra 

O quadro de pessoal previsto e necessário para levar por diante os trabalhos afetos à 

exploração e instalação industrial será de 36 trabalhadores, o que corresponde à 

manutenção dos atuais postos de trabalho. 

 

No Quadro 3.5 apresenta-se a distribuição dos trabalhadores pelas diferentes áreas 

de trabalho. 

 

Quadro 3.5 - Identificação dos recursos humanos afetos ao núcleo de exploração. 

Área de trabalho Número de trabalhadores 

Área de extração 5 

Instalação industrial 28 

Escritório 3 

 

O período de laboração na área de extração corresponde a um único turno de 

8 horas, seis dias por semana, com um horário de funcionamento da exploração das 

8h00 às 17h00 e um intervalo para almoço das 12h00 às 13h00. A instalação 

industrial funcionará 24 horas por dia, em três turnos, seis dias por semana, durante 

os 12 meses do ano. 

 

Custos, despesas e rendimentos gerados 

Tendo como base a produção, no Quadro 3.6 contabilizam-se os custos anuais 

previstos da exploração. 
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Quadro 3.6 – Custos anuais de produção associados ao projeto. 

Designação Total (€) 

Mão-de-obra 600.000 

Amortização relativa à aquisição de terrenos e equipamentos 900.000 
Encargos da exploração 
(conservação, manutenção, serviços externos e outros) 784.850 

Energia 850.000 

TOTAL 3.134.850 

 

A valorização da matéria-prima está dependente do setor transformador onde se 

aplica e das leis básicas de mercado. 

 

A matéria-prima explorada tem aplicação nos setores da cerâmica estrutural e de 

acabamento, no fabrico de pavimento, revestimento, fabrico de azulejos, ladrilhos, 

mosaicos, placas de cerâmica, papel, etc. A estimativa da valorização da matéria-

prima encontra-se representada no Quadro 3.7. 

 

Quadro 3.7 – Estimativa anual da valorização da matéria-prima. 

Designação Quantidade produzida (t) Euros/t Total (€) 

Caulino 80.000 25 2.000.000 

Areia comercializável 312.000 4 1.248.000 

Argila 50.000 12 600.000 

TOTAL 3.848.000 

 

Comparando os custos de produção, com a valorização da matéria-prima, verifica-se 

que a exploração é economicamente rentável.  

 

3.3.3. Fase de desativação 

 

Após o término da exploração mineira, será realizada a desativação do núcleo de 

exploração. As intervenções previstas no âmbito do fecho do núcleo têm como 

objetivo a preparação da área com adequadas condições de segurança e 

enquadramento com o meio envolvente. 

 

As instalações anexas inserem-se numa instalação industrial com licenciamento 

autónomo, e situam-se em espaço compatível com a atividade industrial, como tal 

não se perspetiva a sua desativação. 

 

Após o encerramento do núcleo de exploração, a instalação industrial, que depende 

da matéria-prima fornecida pelo núcleo de exploração passará a realizar a 

beneficiação da matéria-prima explorada, quer de novas áreas de exploração 

inseridas nas Concessões Mineiras C37 e C49, que futuramente o proponente possa 

licenciar, quer de outras minas concessionadas. 
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Na área de extração os únicos equipamentos existentes são móveis que foram 

utilizados na recuperação paisagística e serão removidos após os trabalhos finais de 

recuperação para outras áreas extrativas em laboração. 

 

Os recursos humanos afetos ao núcleo de exploração serão integrados em potenciais 

futuras áreas de exploração ou na instalação industrial existente. 

 

Na fase desativação encontrar-se-ão a decorrer os trabalhos destinados a finalizar os 

trabalhos de recuperação. Prevê-se que estes trabalhos se prolonguem 2 meses para 

lá do término da fase de funcionamento, uma vez que haverá medidas que só 

poderão começar a ser implementadas após finalizados todos os trabalhos de 

recuperação. 

 

Nesta fase prevêem-se os seguintes trabalhos: 

- Finalização dos trabalhos de recuperação e integração paisagística das áreas 

exploradas. 

- Remobilização dos equipamentos móveis associados à atividade de extração no 

final de todos os trabalhos de recuperação paisagística. 

- Remoção da sinalização existente no local, respeitante à atividade extrativa.  

- Colocação de placas de sinalização que alertem para a proibição de vazar terras 

ou outros resíduos nas áreas exploradas. 

 

3.3.4. Drenagem 

 

O projeto não prevê a implantação de um sistema de drenagem nas áreas de 

extração. As águas pluviais circulam livremente, acumulando-se no fundo da corta 

em lagoas (Fotografia 3.22), sendo posteriormente encaminhadas, com auxílio de 

motobombas portáteis, para a unidade de classificação/ lavagem e para a aspersão 

de caminhos. Nos períodos de chuva intensa está prevista a constituição de valetas, 

por forma a captar as águas de escorrência e encaminhá-las para as lagoas. 

 

 

Fotografia 3.22 – Acumulação de água pluvial existente atualmente no núcleo de exploração.



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Descrição do projeto 

 

3-30

 

3.3.5. Alternativas do projeto 

 

A área do projeto corresponde a um local de ocorrência da matéria-prima. Trata-se 

de um recurso natural com uma ocorrência restrita e de grande interesse económico 

que conduz a que as alternativas do projeto em relação à sua localização sejam 

muito restritas. 

 

A exploração é, em termos técnicos, bastante simples, pelo que não se apresentam 

alternativas aos métodos propostos. 

 

3.3.6. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

 

A implementação das medidas de recuperação paisagística propostas pretende 

proporcionar o restabelecimento do equilíbrio biológico das áreas afetas à 

exploração, através da reposição de solos, das plantações programadas e da garantia 

das condições de circulação das águas superficiais. 

 

O PARP prevê a recuperação faseada com o objetivo de proporcionar uma 

revitalização biológica mais eficaz, uma vez que à medida que a exploração se 

desenvolve a área afetada tenderá a diminuir. A recuperação engloba diversos tipos 

de ações com as quais é pretendido: 

- O revestimento vegetal dos taludes de aterro e escavação, visando a proteção 

contra a erosão e a respetiva integração visual. 

- Garantir zonas com qualidade visual junto aos caminhos públicos, permitindo 

ocultar elementos de degradação visual da paisagem. 

- O restabelecimento do elenco vegetal, pelo recurso a plantações e sementeiras 

de espécies autóctones. 

- Valorização da área do ponto de vista biofísico através do seu enriquecimento 

florístico. 

- A recuperação paisagística de todas as áreas afetadas pela atividade extrativa, 

no sentido de criar uma paisagem plenamente integrada na envolvente. 

- Assegurar o baixo custo de gestão e manutenção da vegetação estabelecida, 

garantindo a permanência de uma paisagem equilibrada.  

 

O PARP incidirá sobre o núcleo de exploração. Na área ocupada pelas instalações 

anexas, inseridas na instalação industrial, não estão previstas ações de recuperação. 

 

Medidas de recuperação ambiental e paisagística 

 Modelação do terreno 

O tipo de modelação adotado para a recuperação paisagística e ambiental consiste 

no enchimento completo do vazio da escavação na área extrativa A e a reposição 
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topográfica do corredor de passagem da linha de média tensão nas áreas extrativas 

D e E (Figura 3.11 e 3.12). 

 

 

Figura 3.11 – Esquema do tipo de modelação para enchimento completo da área extrativa A. 

 

 

Figura 3.12 – Esquema do tipo de modelação para reposição do corredor de passagem da linha de 

média tensão. 

 

Para a concretização do modelo proposto estima-se a necessidade de um volume de 

cerca de 802.842 m3 de material estéril. Tendo em conta que o volume de terras de 

cobertura e estéreis resultantes da atividade extrativa é de 542.578 m3, resulta num 

défice de 260.264 m3. Deste modo, será necessário recorrer a matérias exógenos 

para obter-se a quantidade necessária para a execução do modelo proposto. Assim, 

prevê-se a receção de solos e rochas não contaminados da atividade de construção 

na região, no âmbito do processo de recuperação paisagística, nos termos do 

artigo 6º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua atual redação, e do 

n.º 3 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

 

Na corta das áreas extrativas A, D e E será efetuado o enchimento, com os materiais 

estéreis e exógenos, pelo que a modelação final preconizada (ver Figura 3.10 e 

Desenho 05 no Anexo II) só será atingida com a finalização da exploração. A 

aplicação do material em aterro deverá ser por camadas, assegurando-se que pelas 

suas características de granulometria, composição e níveis de compactação, não 

ocorrerão assentamentos, nem camadas impermeáveis com consequente 

acumulação de água à superfície. A última camada deverá ser constituída por um 

material terroso, fino, sem elementos duros, de textura equilibrada. Nos espaldares 
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do aterro, que inclui os taludes, devem constar materiais compatíveis com a 

geometria do talude. 

 

Nas áreas extrativas sem enchimento dos vazios resultantes da escavação prevê-se a 

criação de lagoas, pela acumulação das águas pluviais no interior da corta, que um 

reservatório de água para abastecimento da indústria local, para o combate a 

incêndios e eventualmente para a prática de pesca lúdica. 

 

Os taludes de aterro submersos serão revestidos com enrocamento exógeno com 

objetivo de estabilização e fixação das margens, de modo permanente, desde a cota 

da base de escavação até ao nível de água das lagoas. 

 

 Aplicação de terras vegetais 

Após o saneamento dos taludes de escavação e modelação final do terreno, as terras 

vegetais armazenadas serão utilizadas ao longo de toda a área destinada à 

sementeira, e no preenchimento das covas para as plantações de forma a permitir a 

fixação e o desenvolvimento das espécies vegetais. 

 

Na área destinada à sementeira, a aplicação da terra vegetal será feita em camadas 

uniformes sobre as áreas a revestir, com uma espessura mínima de 0,15 m, após a 

descompactação do solo através da escarificação ou ripagem, consoante o seu grau 

e profundidade de compactação. 

 

Estima-se que o volume total de terras vegetais obtido no processo de decapagem 

seja cerca de 55.014 m3, ou seja cerca de 60.516 m3, após o empolamento, 

considerando um coeficiente de empolamento de 1,1. Este volume é suficiente para 

o recobrimento de toda a área sujeita a recuperação, de acordo como preconizado 

no PARP. 

 

 Instalação da rede de drenagem 

Durante a recuperação paisagística, os sistemas de drenagem são idênticos aos 

adotados no plano de lavra e aterro, ajustados com a evolução da lavra, tendo como 

principal objetivo regular o fluxo de água pluvial para o interior da corta. 

 

Os únicos sistemas de drenagem que manter-se-á são as valetas de crista de talude 

de aterro, com objetivo de recolher as águas pluviais e dirigi-las, de forma 

controlada para as lagoas. No entanto, sempre que necessário, poderão ser 

colocadas valetas de crista nos taludes de escavação, de forma a evitar a circulação 

aleatória das águas de escorrência superficial pelos taludes, provocando a 

instabilização dos mesmos e danificando os elementos de recuperação. 
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 Revestimento vegetal 

O estabelecimento do revestimento vegetal será efetuado com o recurso a 

sementeiras e plantações com funções diversas, de modo a assegurar o 

enquadramento paisagístico pretendido e atenuar ou valorizar certas incidências 

ambientais originadas pela atividade extrativa. 

 

Na seleção da vegetação foram privilegiadas as espécies autóctones e com garantia 

de adaptação às condições edafo-climáticas da região, com vista a assegurar o 

sucesso do revestimento vegetal, assim como a sua manutenção futura. 

 

Para as plantações arbóreas, foram adotadas espécies prioritárias listadas no Plano 

Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF BM), para a Sub-região 

Homogénea Neiva – Cávado, e no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto 

Minho, para as Sub-regiões Homogéneas Lima-Neiva e Vale do Lima.  

 

Os critérios utilizados na distribuição da vegetação foram os seguintes: 

- Toda a área intervencionada, exceto bancadas dos taludes de escavação, será 

revestida na totalidade com uma mistura herbácea, de espécies de crescimento 

rápido, que promove a consolidação e agregação do solo. 

- Aplicação de mistura arbustiva nos taludes de escavação e aterro. 

- Plantação arbustiva individual no corredor de passagem da linha de média 

tensão. 

- Plantação de módulo arbóreo (M1) nas bancadas dos taludes de escavação. 

- Plantação de módulo arbóreo (M2) na área extrativa A. 

- Plantação de módulo arbóreo-arbustivo (M3) nas margens dos planos de água/ 

lagoas. 

 

No Desenho 07 do Anexo II encontram-se representados os planos de plantação e 

sementeira a efetuar. 

 

 Sementeiras 

Na área extrativa A, no corredor de passagem da linha de média tensão e, como 

medida cautelar, nos taludes de escavação e aterro com o objetivo de evitar a sua 

erosão superficial é proposta a aplicação de uma mistura herbácea (pioneira). A 

mistura de sementes proposta expressas em percentagem, assim como a respetiva 

densidade de sementeira são as indicadas de seguida. 

 

O lote de sementes definido para estas áreas é constituído pela seguinte mistura: 

- Lolium multiflorum: 30%. 

- Lolium perenne: 25%. 

- Festuca arundinacea: 20%. 

- Festuca rubra: 20%. 

- Trifolium repens: 2,5%. 
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- Trifolium incarnatum: 2,5%. 

 

Nos taludes de escavação e aterro, acima do plano de água, para além da mistura 

herbácea, é proposta uma segunda aplicação de mistura arbustiva à razão de 3 

g/m2, com várias espécies de arbustos autóctones, aplicada 4 a 6 semanas após a 

primeira sementeira ou quando as herbáceas tiverem no máximo 10 cm de altura. A 

mistura proposta é constituída por:  

- Ruscus aculeatus: 49%. 

- Tamus communis: 36%. 

- Cytisus striatus: 9%. 

- Lonicera periclymenum: 5%. 

- Erica arborea: 1%. 

 

O método proposto para a realização da sementeira é a hidrossementeira, dada a 

extensão da área, a rapidez e facilidade de execução. A hidrossementeira consiste 

na projeção de uma mistura aquosa, contendo as misturas de sementes atrás 

indicadas e os fertilizantes e corretivos, com seguintes dosagens: 

 

Aplicação da mistura herbácea: 

- Adubo NPK (7:14:14): 20 g/m2; 

- Corretivo orgânico: 40 g/m2. 

 

Aplicação da mistura arbustiva: 

- Adubo Nitrolusal 26%: 25 g/m2; 

- Corretivo orgânico: 10 g/m2; 

- Estabilizadores: 10 g/m2. 

 

 Plantação 

A plantação de árvores e arbustos terá por objetivo principal fazer o papel de filtro 

na ocultação dos taludes de escavação, reconstituição da vegetação afetada e 

constituição de barreiras dissimuladoras do impacte visual. 

 

Nos locais de plantação de árvores, serão abertas manualmente covas com uma 

dimensão de 0,5 m de diâmetro por 0,5 m de profundidade, e preenchidas com terra 

vegetal, que deverá ser regularizada e ligeiramente compactadas por ação manual, 

seguida de uma rega pontual. 

 

No caso da plantação arbustiva, as covas serão abertas à medida do torrão ou do 

sistema radicular. As covas serão ser previamente adubadas e deverá ser misturado 

com terra vegetal. 
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Plantações individuais: 

Ao longo do corredor de passagem da linha de média tensão é proposta a plantação 

individual de arbustos de pequeno porte, distribuídos, de forma a minimizar 

problemas de impacte visual. As espécies de a utilizar são as que a seguir se 

apresentam: 

- Cv – Calluna vulgaris (torga). 

- Cc - Cistus crispus (roselha-pequena). 

- Gt - Genista triacanthos (tojo-gadanho-menor). 

- Cs - Cistus salvifolius (estevinha). 

 

Plantação em módulos: 

Foram definidos 3 módulos de plantação designados M1, M2 e M3, que incorporam 

espécies arbóreas, arbóreas-arbustivas. As espécies a utilizar são as que se 

apresentam no Quadro 3.8. 

 

Quadro 3.8 – Espécies arbóreas e arbustivas que constituem os módulos de plantação. 

Módulo de plantação Árvores e arbustos 

M1 
Qr - Quercus robur (carvalho alvarinho) 

Pp - Pinus pinaster (pinheiro bravo) 

M2 

Cs – Castanea sativa (castanheiro) 

Qr - Quercus robur (carvalho alvarinho 

Au -Arbutus unedo (medronheiro) 

M3 

Fa - Fraxinus angustifolia (freixo) 

Ag - Alnus glutinosa (amieiro) 

Sn - Sambucus nigra (sabugueiro) 

 

Módulos 1: 

Nas bancadas dos taludes de escavação que ficam acima dos planos de água foi 

definido um módulo de plantação constituído por árvores de folha persistente e 

caduca com Quercus robur (Qr) e pinheiro bravo (Pp). As plantações serão 

executadas em disposições lineares, sensivelmente ao meio da banqueta, cumprindo 

um afastamento de 4 m, conforme o esquema seguinte. 

 

 

Figura 3.13 – Módulo de plantação M1 a implementar nas bancadas dos taludes de escavação. 

 

O módulo será repetido quantas vezes as necessárias ao revestimento total dos 

patamares dos taludes. 

 

 

 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Descrição do projeto 

 

3-36

Módulo M2: 

Para a recuperação da área extrativa A foi definido um módulo de plantação 

constituído por árvores de folha caduca - Quercus robur (Qr) e castanheiro (Cs) e de 

folha persistente - medronheiro (Au), segundo o esquema representado na 

Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 - Módulo de plantação M2 a implementar na área extrativa A. 

 

O módulo deverá ser repetido quantas vezes as necessárias ao revestimento total da 

área extrativa A 

 

Módulo M3: 

Nas margens das lagoas é proposta a aplicação de um módulo constituído por 

espécies arbóreas – amieiro (Ag) e freixo (Fa) e arbustivas – sabugueiro (Sn) ripícolas 

segundo o esquema apresentado na Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 - Módulo de plantação M3 para implantação nas margens das lagoas. 

 

O módulo deverá ser repetido quantas vezes as necessárias ao revestimento total 

das áreas marginais aos planos de água. 
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Na Figura 3.16 e no Desenho 07 do Anexo II apresenta a situação final após a 

recuperação paisagística. 

 

 
Fonte: adaptado de GeoSonda (2018). 

Figura 3.16 – Situação final do núcleo de exploração após a recuperação paisagística. 

 

 Medidas de manutenção e conservação 

O PARP prevê a realização de operações de manutenção, de modo a permitir o 

desenvolvimento adequado da vegetação e a conservação das áreas 

intervencionadas. 

 

As operações de manutenção e conservação prolongar-se-ão por um período de 

2 anos, após a finalização dos trabalhos, onde constam as seguintes tarefas: 
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- Rega: imediatamente após a realização dos trabalhos, deverão executar-se as 

regas que deverão conferir ao solo o grau de humidade necessário ao 

desenvolvimento da vegetação. Esta operação realizar-se-á até ao início das 

primeiras chuvas, e sempre que se verifiquem sintomas de emurchecimento na 

vegetação semeada e plantada. 

- Ressementeiras e retancha: se, logo após os trabalhos de sementeira, 

sobrevierem condições adversas que danifiquem parcialmente o trabalho 

executado, deverá fazer-se a ressementeira das zonas afetadas, logo que as 

condições do solo e do clima o permitam. Porém, se a estação já estiver 

demasiadamente avançada, a ressementeira deverá fazer-se durante a época 

imediata. No que respeita às plantações, a substituição das espécies que 

morreram será feita de novembro a janeiro do ano seguinte. 

- Ceifa - realização de ceifas preferencialmente durante o fim do verão para 

eliminação da vegetação seca e, consequentemente, para a redução do perigo de 

incêndio. 

 

3.3.7. Faseamento da recuperação ambiental e paisagística  

 

A integração e recuperação paisagística têm sempre um caráter contínuo, pois todos 

os trabalhos (preparação, execução, manutenção e conservação de estruturas e 

revitalização biológica) são para concretizar ao longo da vida do núcleo de 

exploração. 

 

No entanto, a implementação das principais ações de recuperação paisagística 

ocorrem em tempos predeterminados. Nem todas as medidas/ ações de integração e 

recuperação paisagística podem ser implementadas inicialmente e em simultâneo, 

antes têm de ser adequadas e levadas a efeito em articulação com a fase em que se 

encontra a lavra no núcleo de exploração. Assim, optou-se pela sua implementação 

em três fases: 

 

Fase I - Medidas de recuperação paisagística a desenvolver no imediato 

As medidas de integração paisagística a desenvolver no imediato são as seguintes: 

- Colocação de vedação de proteção em todo o perímetro das áreas extrativas. A 

vedação será constituída, preferencialmente, por uma rede com altura mínima 

de 1,5 m acima do solo e será fixa com prumos de eucalipto, ou outros 

apropriados, com 1,5 m de altura, enterrados 0,5 m e colocados com um 

espaçamento de 5 m. 

- Colocação da sinalização nas entradas das áreas extrativas e ao longo do 

perímetro. 

- Preservação do coberto vegetal nas zonas onde não está prevista qualquer 

intervenção. 
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Por sua vez, as ações a implementar, como forma de preparar a recuperação 

paisagística, prendem-se, com a correta aplicação do definido no presente projeto, 

nomeadamente: 

- Remover de uma forma faseada os solos preexistentes e realizar a sua deposição 

em locais próprios (pargas) de forma a poderem ser reutilizados aquando dos 

trabalhos de recuperação paisagística. 

- Dimensionar as bancadas e os taludes, logo após o final do desmonte, de maneira 

a que cumpram o projeto de lavra ao nível da largura, inclinação e altura com o 

definido. 

 

Fase II - Medidas a implementar durante o funcionamento do projeto 

As medidas de recuperação serão realizadas de forma progressiva durante o período 

de vida útil do núcleo de exploração, sendo obviamente a mais prolongada. 

 

No decurso da exploração, há lugar a trabalhos específicos de recuperação 

paisagística, logo que hajam áreas disponíveis para o efeito. A recuperação iniciar-

se-á nos taludes de escavação e bancadas superiores, quando a exploração estiver já 

suficientemente afastada para que se possam implementar com a necessária 

eficácia as respetivas medidas de recuperação paisagística. A recuperação dos 

taludes e bancadas subsequentes acompanhará o desenvolvimento da exploração em 

profundidade. 

 

Estes trabalhos consistem na reutilização dos solos armazenados em pargas e a 

reconstituição do coberto vegetal, tendo como objetivos a minimização dos efeitos 

da escavação na geomorfologia e a revitalização biológica dos espaços explorados. 

 

Nesta fase os trabalhos de recuperação paisagística têm a seguinte sequência: 

1º - Numa fase inicial efetuar-se-á o saneamento e limpeza dos taludes que se 

apresentem com sinais de instabilidade.  

2.º - Espalhamento da terra vegetal, com 0,15 m de espessura, seguida de 

sementeira nos taludes de escavação acima da cota 47 m. 

3º - Piquetagem da malha de plantação de acordo com o módulo de plantação 

arbórea proposto para as bancadas. 

4º- Abertura de covas, colocação das terras vegetais e de compostos vegetais. Nos 

locais de plantação de árvores, previamente assinalados por estacas, serão abertas 

covas com uma dimensão mínima de 0,5 m de largura por 0,5 m de profundidade 

para as árvores. Os compostos vegetais serão colocados nas covas de plantação de 

árvores, constituindo a primeira camada orgânica que antecede a camada de terra 

vegetal. As camadas de terras vegetais deverão ser regularizadas e ligeiramente 

compactadas por ação manual. 

5º - Execução das plantações nas bancadas dos taludes com as espécies propostas. 
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Durante esta fase, e após se atingir a cota base de exploração de 35 m, nas áreas 

extrativas D e E, e de 43 m na área extrativa A, iniciar-se-á o enchimento do vazio 

de escavação. Este consiste na deposição do material estéril e exógeno sobre a base 

de escavação, seguida da modelação do terreno até ao enchimento completo do 

vazio de escavação na área extrativa A e à reposição topográfica do corredor de 

passagem da linha de média tensão nas áreas extrativas D e E (ver Desenho 05 no 

Anexo II). 

 

Fase III - Medidas de recuperação paisagística a implementarem no final da 

exploração 

Esta fase decorrerá no final da vida útil do projeto e 2 anos seguintes, coincidente 

com a finalização do enchimento completo do vazio de escavação na área 

extrativa A e a reposição topográfica do corredor de passagem da linha de média 

tensão. 

 

Após a finalização da modelação do terreno preconizada, será instalado o sistema de 

drenagem no corredor de passagem da linha de média tensão, constituído por valas 

de crista de talude, e serão espalhadas as terras vegetais em todas as áreas onde se 

prevê a sementeira, com uma espessura 0,15 m. Segue-se a revegetação de espécies 

herbáceas e arbustivas e plantação de espécies arbóreas, na área extrativa A, e 

espécies arbustivas de pequeno porte, no corredor de passagem da linha de média 

tensão, conforme os módulos de plantação descritos anteriormente. 

 

 

3.4. Programação temporal estimada das fases funcionamento e desativação 

 

Prevê-se que a duração da fase de funcionamento, que corresponde à exploração, 

seja de 59 anos. 

 

No Quadro 3.9 apresenta-se o cronograma do Plano de Lavra e do Plano Ambiental e 

de Recuperação Paisagística (PARP), sendo o período de funcionamento discriminado 

por ano. 

 

Quadro 3.9 - Cronograma das fases do projeto.  

Atividade/ Anos 1 2 3 ... 7 ... 25 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 

Fase de funcionamento 

Exploração                 

Modelação do 

terreno 

Enchimento do vazio de 

escavação 
                

PARP 

Fase I                 

Fase II                 

Fase III                 

Manutenção e conservação                 

Fase de desativação                 
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3.5. Principais ações ou atividades de funcionamento e desativação 

 

Durante a fase de funcionamento as principais ações são: 

• Preparação da área de extração. 

• Desmonte. 

• Depósito temporário de inertes. 

• Remoção, carga e transporte. 

• Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos. 

• Expedição do produto final. 

• Operações de recuperação paisagística. 

• Manutenção de máquinas e viaturas 

 

Durante a fase de desativação, a principal atividade será: 

• Encerramento do núcleo de exploração. 

 

 

3.6. Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

Na fase de funcionamento são utilizados e produzidos: 

- Caulino: 80.000 t/ano. 

- Argila: 50.000 t/ano. 

- Areia: 312.000 t/ano. 

- Energia elétrica. 

- Gasóleo.  

- Gás natural. 

- Floculante. 

- Óleos e lubrificantes. 

- Água para abastecimento das instalações sociais proveniente da rede pública: 

562 m3/ano5. 

 

A água para o processo de tratamento e beneficiação do caulino e para a rega dos 

caminhos é proveniente das lagoas existentes na área de exploração. 

 

Na desativação são utilizados: 

- Gasóleo. 

- Eletricidade. 

- Água. 

 

 

 

                                                 
5 Valor estimado considerando 36 trabalhadores, que trabalham 26 dias por mês durante 12 meses por ano, com um 
consumo médio diário de 50 l. 
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3.7. Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Na fase de funcionamento são produzidos: 

- Resíduos. 

- Águas residuais. 

- Poeiras. 

- Ruído. 

 

Na fase de desativação da pedreira, serão gerados: 

- Resíduos. 

- Poeiras. 

- Ruído. 

 

3.7.1. Efluentes líquidos 

 

Na área do projeto existem diversos processos que originam a produção de efluentes 

líquidos que se descrevem de seguida.  

 

Unidades de classificação/ lavagem  

O efluente líquido gerado nas unidades de classificação/ lavagem é submetido a um 

processo de clarificação através de decantação obtida por adição de um floculante, 

realizado num tanque de decantação metálico circular munido de pás rotativas. A 

água clarificada é direcionada para um tanque de águas limpas e reintroduzida no 

ciclo produtivo, constituindo assim um circuito fechado.  

 

Na unidade filtro-prensagem/ secagem, as águas obtidas após o tratamento e 

beneficiação do caulino são também dirigidas para o tanque de águas limpas. 

 

As perdas de água são compensadas pela bombagem das águas acumuladas nas 

lagoas do núcleo de exploração. 

 

Assim, não é produzido qualquer efluente no processo de tratamento e beneficiação 

dos materiais extraídos no núcleo de exploração. 

 

Oficina 

As operações de manutenção e lavagens geram efluentes líquidos com 

hidrocarbonetos. Os efluentes assim produzidos são recolhidos no sistema de 

drenagem existente e conduzidos a uma fossa separadora de hidrocarbonetos que se 

encontra implantada junto do depósito de combustível (ver ponto seguinte). 
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Posto de abastecimento de combustível 

O depósito de combustível tem uma capacidade de 25.000 l e está equipado com 

uma bacia de retenção (Fotografia 3.23). A área de abastecimento está equipada 

com um sistema de drenagem de águas de escorrências e derrames acidentais. Os 

efluentes recolhidos pelo sistema de drenagem são conduzidos para a fossa 

separadora de hidrocarbonetos que serve igualmente a oficina. A fossa é limpa 

periodicamente por uma entidade licenciada. 

 

 

Fotografia 3.23 – Depósito de combustível. 

 

Instalações sociais e administrativas 

O efluente doméstico com origem nas instalações sociais e administrativas é 

conduzido a duas fossas, uma estanque e outra sética com poço absorvente. No 

Anexo III apresenta-se a licença de utilização do domínio hídrico para rejeição de 

águas residuais no solo. 

 

Na área do projeto e envolvente próxima não existe rede pública de drenagem de 

águas residuais. 

 

3.7.2. Resíduos 

 

Fase de funcionamento 

Estima-se que cerca de 1,7% do material escavado é rejeitado e constituído por finos 

naturais que constituem resíduos mineiros (LER 01 01 02 e LER 01 04 12). A produção 

anual destes materiais é de 8.000 t. Estes resíduos serão armazenados na área 

designada por depósito temporário de estéreis (ver Figura 3.5) e posteriormente 

serão utilizados no processo de recuperação paisagística. 
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Relativamente aos resíduos não mineiros gerados pela atividade industrial, prevê-se 

que em termos quantitativos se mantenham os valores registados nos últimos anos. 

Prevê-se assim a produção dos seguintes resíduos6: 

- Metais ferrosos (LER 16 01 17): 21,2 t/ano. 

- Pneus (LER 16 01 03). 

- Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação (LER 13 02 08): 2,1 t/ano. 

- Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, e vestuário de proteção, 

contaminados por substâncias perigosas (LER 15 02 02): 2,7 t/ano. 

- Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não 

abrangidos em 15 02 02 (LER 15 02 03): 2,3 t/ano. 

- Filtros de óleo (LER 16 01 07): 0,227 t/ano. 

- Embalagens de plástico (LER 15 01 02): 0,06 t/ano. 

- Embalagens de metal (LER 15 01 04): 1,0 t/ano. 

- Aparas de matérias plásticas7 (LER 12 01 05): 3,06 t/ano. 

- Lamas de fossas séticas (LER 20 03 04). 

 

No interior da instalação industrial é realizado o armazenamento temporário dos 

resíduos produzidos (Fotografia 3.24). 

 

 

Fotografia 3.24 – Armazenamento temporário dos resíduos produzidos no processo industrial. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 As quantidades apresentadas correspondem às quantidades enviadas a operador de gestão de resíduos nos anos de 2016 
e 2017, segundo o Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) – ver Anexo III. 
7 Com origem no desgaste e manutenção dos equipamentos de trabalho, tais como membranas de bombas, tubagens 
plásticas, tapetes das telas transportadoras e redes de poliuretano dos crivos. 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Descrição do projeto 

 

3-45

Quadro 3.10 - Resíduos produzidos na fase de funcionamento do núcleo de exploração e respetivo destino final. 

Resíduos 

Código da Lista 

Europeia de 

Resíduos (LER) 

Perigosidade Destino Final/ Operação 

Resíduos de extração de minérios não metálicos  LER 01 01 02 Não Recuperação Paisagística 

Rejeitados e outros resíduos, resultantes da 

lavagem e limpeza de minérios, não abrangidos 

em LER 01 04 07 e LER 01 04 11 

LER 01 04 12 Não Recuperação Paisagística 

Outros óleos de motores, transmissões e 

lubrificação 
LER 13 02 08 Sim 

Safetykleen Portugal, 

S.A./ R13 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 

filtros de óleo não anteriormente 

especificados), panos de limpeza e vestuário de 

proteção, contaminados por substâncias 

perigosas 

LER 15 02 02 Sim Carmona, S.A./ R13  

Absorventes, materiais filtrantes, panos de 

limpeza e vestuário de proteção, não 

abrangidos em LER 15 02 02 

LER 15 02 03 Não Carmona, S.A./ D15  

Embalagens de plástico LER 15 01 02 Não Carmona, S.A./ R13  

Embalagens de metal LER 15 01 04 Não 
Sucata Armazéns do Sal, 

Lda./ R13 

Metais ferrosos LER 16 01 17 Não 
Sucata Armazéns do Sal, 

Lda./ R13 

Pneus usados LER 16 01 03 Não 
Reciclagem em entidades 

devidamente licenciadas. 

Filtros de óleo LER 16 01 07 Sim Carmona, S.A./ R13  

Lamas de fossas séticas LER 20 03 04 Não 
Reciclagem em entidades 

devidamente licenciadas. 

Aparas de matérias plásticas LER 12 01 05 Não Carmona, S.A./ D15 

 

Fase de desativação 

Nesta fase decorrerá a desativação do núcleo de exploração, prevendo-se a 

produção de resíduos que resultam das operações de manutenção das máquinas e 

veículos (Quadro 3.11). 

 

Quadro 3.11 - Resíduos produzidos na fase de desativação do núcleo de exploração e respetivo destino final. 

Resíduos 
Código da Lista Europeia 

de Resíduos (LER) 
Perigosidade Destino Final 

Pneus usados LER 16 01 03 Não 
Reciclagem em entidades 

devidamente licenciadas. 

Outros óleos de motores, 

transmissões e lubrificação 
LER 13 02 08 Sim Gestão por entidade licenciada. 

Filtros de óleo LER 16 01 07 Sim Gestão por entidade licenciada. 

 

3.7.3. Emissões gasosas 

 

As emissões de poluentes resultam da circulação de veículos e equipamentos 

envolvidos nas atividades de desmonte e transporte materiais (camiões, pá 

carregadora, escavadora, dumpers). A circulação de veículos e equipamentos é 

responsável pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego 
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rodoviário pesado, nomeadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 

(NOX), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão.  

 

Na área do projeto, à semelhança do que acontece em explorações deste tipo, o 

principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão, associada à extração 

e às atividades de recuperação. 

 

Quanto à origem das emissões, as poeiras produzidas podem resultar do próprio 

processo ou de emissões fugitivas. As fontes de emissão de partículas com origem no 

processo são passíveis de ser confinadas e controladas. As emissões fugitivas 

envolvem geralmente a ressuspensão de partículas, pelo efeito do vento e/ou 

circulação de máquinas. As emissões de fontes de processo devem ser consideradas 

como fontes fugitivas, a menos que estejam completamente confinadas ou sujeitas a 

ventilação forçada. A magnitude das emissões depende de vários fatores, 

nomeadamente:  

- Granulometria do material a processar. 

- Humidade à superfície do material a processar. 

- Quantidade de material processado. 

- Tipo de equipamento utilizado. 

- Práticas de operação. 

- Fatores climáticos e topográficos. 

 

Os fatores climáticos (vento, temperatura e humidade) afetam a emissão não 

controlada de partículas, sendo esperado que as maiores emissões estejam 

associadas aos períodos secos do ano, quando se verificam as maiores taxas de 

evaporação. 

 

Relativamente às atividades realizadas na exploração, as que originam maiores 

emissões de poeiras são: 

- Preparação do desmonte. 

- Desmonte. 

- Carga e transporte. 

- Expedição. 

 

3.7.4. Ruído 

 

Na fase de funcionamento as principais fontes de ruído correspondem ao 

funcionamento dos meios mecânicos associados às atividades de desmonte, carga e 

transporte do material, lavagem e classificação, e expedição dos produtos. 

 

As fontes de ruído associadas aos meios mecânicos utilizados nas atividades de 

extração são os indicados no Quadro 3.12. 
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Quadro 3.12 – Potência sonora dos equipamentos afetos às operações de extração e transporte. 

Equipamento Modelo Quantidade Potência sonora unitária (dB(A)) 

Escavadora Giratória 
Cat 325C 1 106 

Volvo LC290 1 123 

Pá carregadora 
Volvo L150E 3 109 

Komatsu WA320 1 106 

Camião 
Mercedes 2 90 

Volvo 1 110 

No que se refere ao tráfego gerado, espera-se uma média de 60 camiões por dia que 

transportam as areias cauliníticas para a instalação de lavagem, localizada na 

instalação industrial, e uma média de 35,4 veículos por dia3 que transportam o 

produto final para os locais de consumo, ao que corresponde a cerca de 4,4 veículos 

por hora que saem da exploração em direção à EN103. 
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4 Caracterização da situação de referência 
 

 

4.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

 

4.1.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projeto 

foram considerados os seguintes aspetos: 

- Geomorfologia e processos atuais com influência na evolução do relevo. 

- Enquadramento geológico.  

- Litologia e formações geológicas locais. 

- Tectónica e sismicidade. 

- Recursos e monumentos geológicos e geomorfológicos. 

 

O objetivo ambiental é evitar a afetação de valores geomorfológicos e uma 

adequada exploração dos recursos geológicos. 

 

4.1.2. Metodologia 

 

A caracterização da geomorfologia e da geologia foi realizada com base na consulta 

de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Cartas geológicas, à escala 1:50.000, folha 5-C, Barcelos (SGP, 1969), e respetiva 

notícia explicativa (Teixeira e Medeiros, 1969). 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) (APA/ARH-Norte, 

2012) e elementos da sua revisão (APA/ ARH-Norte, 2015). 

- Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Lima (DRAOT-N, 1999). 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) - relatórios 

temáticos de caracterização e diagnóstico (CCDR-N, 2009). 

- Cartas Militares n.º 54 e n.º 55, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

- Geosonda (2018) - Plano de Mina da ampliação e fusão dos núcleos de exploração 

integrados nas Concessões Mineiras C237 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães) 

 

Relativamente à neotectónica e à sismicidade foram consultadas a carta 

neotectónica de Portugal continental, à escala 1:1.000.000, de Cabral e Ribeiro 

(1988), a carta de isossistas de intensidade máxima, do Instituto de Meteorologia 

(1997) e o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 

(RSAAEP), publicado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio. 

 

Realizou-se ainda reconhecimento de campo, de modo a completar os dados e a 

validar as interpretações. 
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A área de estudo para a geomorfologia e geologia foi a área das Concessões Mineiras 

e do núcleo de exploração, representada na Figura 4.1 e 4.2. Foi também realizado 

um enquadramento de âmbito regional. 

 

4.1.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento regional 

A área de estudo insere-se na unidade geo-estrutural do Maciço Hespérico ou 

Ibérico, na divisão geotectónica da Zona Centro Ibérica (ZCI). O Maciço Ibérico é 

constituído, essencialmente, por um substrato rochoso de idade paleozóica 

relacionado com o orógeno varisco (DRAOT-N, 1999), ocupando 70% do território de 

Portugal continental. O relevo é dominado por superfícies de aplanamento mais ou 

menos dissecadas pela erosão fluvial ou deslocadas pela tectónica cenozoica 

(Ferreira & Ferreira, 2004, in Pereira et al., 2014). 

 

A ZCI é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas granitoides, 

seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variados. Os granitoides 

hercínicos são muito variados e afloram em manchas muito extensas, 

compreendendo, sobretudo, granitoides da série alcalina e calco-alcalina. Outra 

característica desta zona é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente sinclinais, 

alongadas muitas vezes segundo a direção NW-SE. 

 

Do ponto de vista geológico, a região insere-se numa faixa de rochas 

metassedimentares (unidade do Minho central e ocidental), de idade paleozóica 

inferior, que contacta com os granitos da extensa mancha do Minho. Apresentam 

múltiplas fácies, algumas das quais associadas a migmatitos. Podem ainda ocorrer 

filões de rochas máficas, filões aplitopegmatíticos e filões de quartzo associados às 

formações graníticas (APA/ ARH-Norte, 2012). 

 

As principais características do relevo da região estão condicionadas 

fundamentalmente pelas suas características litológicas, em que predominam as 

rochas graníticas e os granitóides de diferentes granulometrias, texturas e 

composição, e rochas metassedimentares. Estas diferenças litológicas, pelo seu 

diferente comportamento em relação aos agentes de geodinâmica externa, podem 

traduzir variações na morfologia por erosão diferencial. Este tipo de morfologia 

traduz-se normalmente, nesta região, por relevos acidentados, por vezes bastante 

elevados, separados por vales profundos (APA/ ARH-Norte, 2012).  

 

Ainda ao nível da geomofologia, e de acordo com Pereira et al. (2014), a área de 

estudo insere-se na unidade geomorfológica designada “Planaltos e Montanhas do 

noroeste da Península” e na subunidade “Vales Abertos e Colinas de Entre Douro e 

Minho”. A unidade dos “Planaltos e Montanhas do noroeste da Península” ocupa 33% 
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do território de Portugal continental, sendo caracterizada pela existência de blocos 

levantados a cotas diversas, com destaque para as superfícies situadas entre os 

800 m e os 1.500 m. Subsistem também algumas superfícies aplanadas entre os 500 

e os 800 m. Os blocos mais elevados por ação tectónica (1.000 a 1.500 m) tendem a 

uma maior dinâmica e dissecação fluvial. Esta unidade geomorfológica está assente 

essencialmente em rochas graníticas hercínicas e em fácies metassedimentares 

variadas, com idades geralmente situadas entre o proterozóico superior e o 

devónico. Os relevos residuais, essencialmente quartzíticos e graníticos podem 

elevar-se até 300 m acima do nível aplanado de base. A incisão fluvial promoveu 

uma forte erosão dos planaltos e montanhas nas proximidades da fachada atlântica 

o que se revela numa paisagem de colinas e vales. A subunidade “Vales Abertos e 

Colinas de Entre Douro e Minho” é caraterizada por colinas isoladas essencialmente 

graníticas, resultantes da forte dissecação fluvial e vales abertos de fundo aplanado 

ligados à faixa litoral. 

 

Geomorfologia 

Junto à povoação de Alvarães, a norte do rio Neiva, onde se inserem as Concessões 

Mineiras em estudo, encontra-se a bacia tectono-sedimentar de Alvarães, que é uma 

depressão aplanada e larga, em que se acumularam depósitos importantes, no final 

do Cenozóico e do Quaternário, que constituíram o depósito de caulino sedimentar 

de Alvarães.  

 

Os depósitos de caulino sedimentar e residual de Alvarães, que na sua maioria 

encontram-se agrupados no denominado Couto Mineiro de Alvarães (CMA), têm uma 

área com cerca de 230 ha (Figura 4.1), coberta em aproximadamente 50% da sua 

área, por depósitos de terraços fluviais Quaternários (Ferraz, 2004). 

 

Localmente, a geomorfologia do local de implantação das Concessões Mineiras é 

caraterizada pela presença de uma área de relevo ondulado, com cotas entre os 

38 m e os 69 m, cortada por uma rede de drenagem do tipo dendrítico, esparsa, com 

linhas de água pouco encaixadas. O núcleo de exploração desenvolve-se numa área 

relativamente aplanada, com cotas a variarem entre os 44 e os 68 m. As cotas mais 

altas situam-se ao longo do caminho público com orientação W-E, e descem 

gradualmente para SW e NE. O enchimento da bacia é constituindo parcialmente por 

depósitos fluviais quaternários escalonados entre os 30 m e os 70 m de altitude, 

assentes sobre rochas graníticas e metassedimentares muito alteradas. Em grande 

parte da área de estudo o relevo encontra-se alterado pela presença da indústria 

extrativa e pelos outros usos artificiais, floresta de produção e áreas urbanas. 
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Fonte: Ferraz (2004). 

Figura 4.1 – Localização do Couto Mineiro de Alvarães.  

 

Geologia 

De acordo com a Carta Geológica 5-C (ver Figura 4.2), na área das Concessões 

Mineiras e do núcleo de exploração afloram as seguintes formações:  

- Moderno: Aluviões atuais (a). 

- Plistocénico: Depósitos de praias antigas de terrenos fluviais - Depósito de 

Alvarães, com 45-55 m (Q2
b). 

- Rochas eruptivas - Granito calco-alcalino, de duas micas, com biotite 

dominantemente: Granito não porfiroide de grão médio (’m). 
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Fonte: SGP (1969). 

Figura 4.2 – Extrato da Carta Geológica, folha 5-C (Barcelos). 

 

 Plio-Plistocénico – Depósitos de praias antigas de terrenos fluviais (Q) 

O núcleo de exploração encontra-se em terrenos do Plio-Quaternário, em depósitos 

fluviais (Q2
b), localizados as cotas 45-55 m (Figura 4.2), pertencentes à formação 

denominada Depósito de Alvarães (Alves, 1999 in Geosonda, 2018). Esta formação é 

constituída por dois membros: 

- Membro inferior denominado Membro de Chasqueira constituído da base para o 

topo por camadas de argilas vermelhas e areias vermelhas. 
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- Membro superior denominado Membro de Teodoro composto por camadas de 

cascalhos, areias brancas cauliníticas, intercaladas por argilas branco-

acinzentadas cauliníticas. 

 

A formação de Alvarães assenta sobre granitos hercínicos, que é um granito não 

porfiróide, de grão médio a grosseiro, por vezes recortado por filões pegmatíticos de 

orientação N55º-65ºW e 48º-50ºS. O granito é constituído principalmente por 

feldspato potássico (microclina), por plagióclase (albite-oligoclase), normalmente 

muito alterada quando não desaparece por completo, e por micas (moscovite e 

biotite), tendo como minerais acessórios turmalina, rútilo, apatite, e alguns opacos 

(Serrano, 1973 in Geosonda, 2018). 

 

Do ponto de vista genético, o depósito de caulino no núcleo de exploração é 

classificado em dois grupos: caulino primário ou residual, formado in situ por 

meteorização do granito e pegmatitos e caulino secundário de origem sedimentar 

que sofreram transporte da sua posição original, sendo depositados noutro local. 

 

De acordo com Serrano (1973) in Geosonda (2018) o caulino primário teve origem 

supergénica resultante da ação de águas lixiviantes que se infiltram desde a 

superfície e percolam pelas falhas e fraturas da rocha granítica e filões pegmatitos. 

A caulinização, segundo Barbosa (1988), é dominante na direção N50ºW, numa faixa 

com cerca de 1 km de comprimento e 250 m de largura, apresentando-se 

descontínua quer à superfície quer em profundidade. Menos frequente também pode 

verificar-se caulinização na direção N40ºE, perpendicular à anterior, com espessura 

que não ultrapassa os 6 m (Geosonda, 2018). 

 

No núcleo de exploração, a caulinização primária apresenta espessuras muito 

variáveis atingindo um máximo de 30 m em alguns locais. O caulino primário tem 

teores em caulinite que ronda os 20-25%, considerando um corte granulométrico de 

45 µm (Geosonda, 2018). 

 

O caulino secundário constitui o depósito sedimentar, pertencente à formação de 

Alvarães, que se formou em ambiente fluvio-lacustres e fluvial, na dependência 

dum sistema fluvial exorreico, com foz na região de Anha, instalado entre as bacias 

de drenagem do rio Lima e do rio Cávado (Alves, 1999 in Geosonda, 2018). 

 

Como resultado dos vários estudos e campanhas de prospeção realizados na área 

abrangida pelo núcleo de exploração é possível diferenciar as seguintes camadas 

litoestratigráficas que constituem o depósito de caulino sedimentar (Fotografia 4.1 e 

Figura 4.3), com composição e características distintas, do topo para a base: 

- Terra vegetal, normalmente com espessura inferior a 1 m. 

- Depósito arenoso de cobertura constituído por saibros com algum caulino, de 

espessura variável. 
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- Areias brancas ou levemente amareladas cauliníticas, que chega a atingir os 20 m 

de espessura, intercaladas por argilas acinzentadas cauliníticas e vermelhas. O 

teor médio em caulino é de 15-20%, considerando um corte granulométrico de 

45 µm. 

- Argilas acinzentadas cauliníticas, por vezes mais siltosas, com espessura média 

de 2 m, podendo atingir um máximo de 3 m. 

- Argilas vermelhas e amareladas, com espessura média de 4 m, podendo atingir os 

8 m de espessura máxima. 

 

  

Fotografia 4.1 - Aspeto característico do depósito de caulino sedimentar, com alternância de camadas de saibros 

e areias brancas e amareladas cauliníticas, argilas vermelhas, e argilas brancas cauliníticas, no núcleo de 

exploração 

 

Na Figura 4.3 são apresentados dois cortes geológicos, que representam a estrutura 

do depósito de caulino no núcleo de exploração. 

 

 
Fonte: Geosonda, 2018. 

Figura 4.3 - Cortes geológicos esquemáticos do depósito de caulino no núcleo de exploração. 
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 Depósitos Modernos – Aluviões atuais (a) 

Ao longo dos cursos de água acumulam-se aluviões recentes, às vezes muito 

desenvolvidas. São, essencialmente, areias e lodos fluviais, depósitos argilosos de 

fundo de vale, etc. 

 

As aluviões nas áreas das Concessões Mineiras apenas ocorrem nos vales dos 

principais cursos de água, nomeadamente nos vales do rio Neiva a sul, da rib.ª dos 

Reis Magnos a nordeste e na rib.ª das Neves, a norte. 

 

 Rochas eruptivas – Granito calco-alcalino, de duas micas, com biotite 

dominante – Granito não porfiróide de grão médio 

A maior parte da região onde se insere o projeto é ocupada por rochas graníticas, 

em muitos locais cobertas por depósitos detríticos modernos. O granito 

predominante é o calco-alcalino (monzonítico), de duas micas, predominantemente 

biotítico, em geral de tom azulado quando são. No que se refere à textura, 

apresenta aspetos diferentes constituindo variedades da mesma rocha. 

 

Em relação ao Granito não porfiróide de grão médio (’m), são diversos os 

afloramentos deste granito, às vezes, com passagem de grão médio para grosseiro. 

Na mancha de Belinho-Aldreu, onde se insere a área de estudo, este afloramento de 

contornos muito sinuosos, ocupa área extensa. A rocha é explorada, em numerosas 

pedreiras, como pedra de construção. Contém duas micas, com a biotite 

predominante, todavia, encontram-se diferenciações muito moscovíticas. Não são 

raras as concentrações biotíticas. Os cristais de plagióclase encontram-se, na 

maioria, no seio da microclina, que a substitui. O quartzo e as micas denotam ações 

deformantes. Acessoriamente existem moscovite, biotite (cloritizada), turmalina e 

apatite. 

 

Este granito é o aflorante na parte este das Concessões Mineiras, abrangendo parte 

da área da Concessão da Bouça da Guelha. 

 

Tectónica 

De acordo com Ribeiro et al. (1979), no Maciço Hespérico podem considerar-se três 

sistemas fundamentais de desligamentos: (1) um sistema esquerdo de direção NNE-

SSW a ENE-WSW; (2) um sistema direito de direção NNW-SSE a NW-SE e (3) acidentes 

de direção bética (ENE-WSW). 

 

As ações tectónicas ocorrentes na região onde se insere a área de estudo devem-se 

fundamentalmente à orogenia hercínica ou varisca, destacando-se os sistemas de 

fracturação hercínicos, com uma direção NE-SW, que permitiram a instalação de 

rochas graníticas e dos seus diferenciados microcristalinos. As orogénias hercínica e 

tardi-hercínica originaram a fracturação do maciço granítico tendo constituído uma 
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rede de fraturas com direções perpendiculares entre si, sendo predominantes as 

orientações NE-SW e ENE-WSW (tardi-hercínicas). Posteriormente, as ações da 

orogénia alpina provocaram o rejogo de fraturas antigas e originaram novas fraturas, 

o que também veio a provocar o reajustamento dos grandes blocos que 

compartimentam o substrato rochoso (DRAOT-N, 1999). 

 

Nesta região hidrográfica a tectónica Plio-Quaternária é dominada pelo rejogo dos 

acidentes frágeis tardi-variscos (Cabral & Ribeiro, 1988). O principal é a falha de 

Monte Chão, uma falha localizada no prolongamento para sul de uma importante 

fractura tardivarisca do noroeste da Península Ibérica (Galiza), de orientação 

submeriadiana – o acidente de Tuy-Porriño-Pontevedra-Caldas de Reyes – que 

apresenta evidências de um provável rejogo em diversas etapas pós-hercínicas até 

ao Neogénico e possivelmente, até ao Plistocénico (IGME in Cabral, 1995). Outros 

acidentes com orientações aproximadas N-S e ENE-WSW rejogam, gerando-se um 

mosaico de blocos com movimentação aparentemente independente (Ribeiro & 

Cabral, 1992). Ao longo destes acidentes dá-se a conservação de sedimentos 

pliocénicos e quaternários, em estruturas do tipo graben e semi-graben que não se 

depositaram nos blocos levantados (APA/ ARH-N, 2012). Segundo a carta 

neotectónica (Cabral & Ribeiro, 1988), tal como se pode verificar na Figura 4.4, na 

área de estudo não ocorre nenhuma falha ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cabral e Ribeiro (1988). 

Figura 4.4 – Extrato da carta neotectónica.
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Sismicidade 

De acordo com a carta de intensidade sísmica do Instituto de Meteorologia (1997), o 

projeto em estudo situa-se numa área de intensidade VI da escala de Mercalli 

Modificada (Figura 4.5), designado de “bastante forte”. De acordo com o sítio do 

IPMA trata-se de um sismo “sentido por todos, em que muitos assustam-se e correm 

para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os vidros 

das janelas e os copos partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc. caem das 

prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os 

estuques fracos e alvenarias do tipo D (construção com materiais fracos) fendem. 

Pequenos sinos tocam. As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o 

respetivo ruído”.  

 

Segundo o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes -

RSAEEP (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio), que apresenta um zonamento do 

país em 4 zonas (A D) por ordem decrescente de intensidade sísmica, os concelhos 

abrangidos pelo projeto em estudo (Viana do Castelo e Barcelos) inserem-se na zona 

sísmica D (Figura 4.5), com coeficiente de sismicidade de 0,3, confirmando-se o 

risco sísmico reduzido da região, onde não é de recear os efeitos dos sismos sobre as 

construções. 

 

 

Figura 4.5 – Carta de intensidade sísmica e zonamento do RSAEEP.
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Recursos minerais e monumentos geológicos 

Tal como referido anteriormente, existem na área importantes reservas de barros e 

caulinos que são matéria prima para a indústria cerâmica. São explorados nos 

terrenos modernos, de coberturas, plio-plistocénicos, onde formam leitos, às vezes, 

espessos, acompanhados por areias e camadas de calhaus rolados (SGP, 1969). 

 

Nos depósitos sedimentares de Alvarães localiza-se um importante jazigo de 

caulinos, designado - Couto Mineiro de Alvarães, um dos jazigos com maiores 

reservas no concelho, em que as características granulométricas, morfológicas e 

cristaloquímicas do cauliníto, permitem a sua utilização potencial como 

revestimento ou cobertura na indústria do papel, sendo comummente utilizadas 

para a indústria do barro branco e vermelho. 

 

Barbosa & Nascimento (1991) in Ferraz (2004) calcularam as reservas mineiras para 

todas as matérias-primas usadas industrialmente, que se encontram na Bacia de 

Alvarães. Assim, 85% do caulino é proveniente dos depósitos sedimentares, enquanto 

que o caulino derivado da meteorização do granito corresponde a 15%. Nos 

sedimentos, o horizonte superior do “barro branco” é fonte potencial de caulino e 

argila refratária (“ball-clay”), enquanto que o horizonte inferior (“barro vermelho”) 

era fonte de argila vermelha, utilizada localmente para o fabrico de tijolo. Segundo 

os mesmos autores, as reservas prováveis de caulino (<44 µm) não devem ultrapassar 

2,5 Mt. As reservas prováveis de “ball-clay”, não deverão ser superiores a 1,0 Mt no 

total da área da bacia. Para o “barro vermelho” estimam reservas da ordem de 

1,5 Mt. 

 

Fonte: Ferraz (1997). 

Figura 4.6 – Perfil litoestratigráfico do depósito de caulino sedimentar de Alvarães.  
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Em areia e cascalho, as potencialidades são também elevadas, principalmente em 

areias que resultariam da lavagem do caulino (Ferraz, 2004). 

 

A área do núcleo de exploração insere-se em duas Concessões Mineiras – Alvarães e 

Bouça de Guelha, existindo uma outra concessão a oeste, a Concessões Mineira de 

Valverde (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 – Concessões Mineiras na área de estudo. 

 

De acordo com o portal SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos 

Minerais Portugueses do LNEG, encontram-se referenciadas 30 minas de caulino nos 

concelhos (Viana do Castelo e Barcelos) onde se insere as Concessões Mineiras em 

estudo, sendo 12 delas nas mesmas freguesias das Concessões Mineiras (Quadro 4.1), 

demonstrando a relevância deste recurso na região. 
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Quadro 4.1 – Minas referenciadas nos concelhos onde se inserem as Conceções Mineiras em análise. 

Denominação da mina Freguesia Concelho 

Bouça da Guelha Barroselas, Fragoso 
Viana do Castelo e Barcelos 

Alvarães Fragoso, Vila de Punhe, Alvarães 

Costeira nº 1 

Alvarães 

Viana do Castelo 

Montes Baldios 

Padrão nº 4 

Rio Chico 

Teodoro 

Lagoa nº 2 Castelo do Neiva 

Conchada Mazarefos 

Meriçô 
Neiva 

Radivau 

Chasqueira nº 1 

Vila de Punhe Leiras 

Souto do Monte nº 1 

Mainça 

Vila Fria 

Sarrão nº 1 

Socorro 

Valverde 

Vila Fria 

Loureiro nº 3 Areias do Vilar 

Barcelos 

Prestare 
Barqueiros 

Quinta da Antónia 

Monte de Infias Fragoso 

Cumieira 
Macieira de Rates 

Outeirinho 

Gandra Milhazes 

Carreiro 1 
Negreiro 

Carreiro 2 

Freixieiro nº 1 Perelhal 

Pousa nº 1 Pousa 

 

Também de acordo com a DGEG, encontram-se referenciadas 18 pedreiras nos 

concelhos abrangidos pela área de estudo, 10 em Viana do Castelo e 8 em Barcelos. 

Tratam-se essencialmente de explorações de granito, demonstrando que este é 

também um recurso relevante na região (Quadro 4.2).  

 
Quadro 4.2 – Pedreiras referenciadas nos concelhos onde se inserem as Concessões Mineiras. 

Denominação Entidade Registada Substância Estado Freguesia 

Concelho de Viana do Castelo  

Breia Galpedras-Indústria Transformadora de 

Pedras de Portugal Lda. 

Granito 

ornamental 

Ativa Cardielos 

Corgas Britevi - Exploração de Inertes, SA.  Granito Ativa Chafé 

Lagendo Galpedras-Indústria Transformadora de 

Pedras de Portugal Lda. 

Granito 

ornamental 

Suspensa Cardielos 

Lapas nº 3 Galpedras-Indústria Transformadora de 

Pedras de Portugal Lda. 

Granito 

ornamental 

Abandonada Viana do Castelo 

(Santa Maria Maior) 

Mata da Malafaia Cândido José Rodrigues, S.A. Granito Inativa Areosa 
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Denominação Entidade Registada Substância Estado Freguesia 

Pedreira de Afife Barbosa, Antunes & Cruz Lda. Granito 

ornamental 

Caducada Afife 

Samonde Carlos Ventura Lima De Amorim Granito 

ornamental 

Inativa Santa Marta de 

Portuzelo 

Serreleis Domingos, Arantes & Sousa S.A. Granito 

ornamental 

Ativa Nogueira, Meixedo e 

Vilar de Murteda 

Sítio de Telheiras Fábricas Jerónimo Pereira Campos & 

Filhos, S.A.  

Granito Abandonada Alvarães 

Varziela nº 2 Galpedras-Indústria Transformadora de 

Pedras de Portugal Lda. 

Granito Abandonada Viana do Castelo 

(Santa Maria Maior) 

Concelho de Barcelos  

Alto de Cristelo Construpedregal - Pedreira de José Carlos 

Alves & Filhos Lda. 

Granito Ativa Lijó 

Curva da Espinhosa 

nº 2 

Britacelos - Exploração e Comércio de 

Granitos Lda. 

Granito Abandonada Vilar do Monte 

Espinhoso Imo - Gondar - Construções Lda. Granito 

ornamental 

Ativa Areias de Vilar 

Fervença nº 3 Pedreira da Franqueira Lda.  Granito Ativa Barcelos 

Fervença nº 4 Barcelbrita - Britagem de Barcelos Lda. Granito Ativa Gilmonde 

Monte das Poças Empresa Cerâmica Cervar S.A. Argila comum Em Abandono Lama 

Pedreira de 

Granito 

Ferreira & Sas Lda. Granito Ativa Carvalhos 

Penida Granitos do Cavado Lda. Saibro Inativa Areias de Vilar 

Fonte: Adaptado de http://www.dgeg.pt/, consultado em dezembro de 2017. 

 

Na bibliografia consultada não existe qualquer referência à presença de 

monumentos geológicos (jazidas fósseis ou outras formações geológicas de elevado 

valor científico e económico). No trabalho de campo efetuado também não foi 

detetada nenhuma das situações atrás referidas.  

 

 

4.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

4.2.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Unidades hidrogeológicas e massas de água subterrânea. 

- Sistemas aquíferos locais (caracterização, principais formações aquíferas e 

direções do escoamento subterrâneo). 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Pontos de água. 

- Qualidade da água subterrânea. 
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O objetivo ambiental é a não afetação dos recursos hídricos subterrâneos, em 

termos quantitativos e qualitativos, para que a sustentabilidade do recurso e os 

usos associados não sejam perturbados. 

 

4.2.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi realizada com base na 

consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Delimitação cartográfica dos aquíferos e respetivas fichas de caracterização 

INAG-SNIRH e Almeida et al. (2000). 

- Carta geológica, à escala 1:50.000, folha 5-C, Barcelos (SGP, 1969), e respetiva 

notícia explicativa (Teixeira e Medeiros, 1969). 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) (APA/ARH-Norte, 

2012) e elementos da sua revisão (APA/ ARH-Norte, 2015). 

- Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Lima (DRAOT-N, 1999). 

- Carta das Fontes e do Risco de Contaminação da Região de Entre-Douro-e-Minho, 

à escala 1:100.000, e respetiva notícia explicativa (IGM, 2002). 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) - relatórios 

temáticos de caracterização e diagnóstico (CCDR-N, 2009). 

- Cartas Militares n.º 54 e n.º 55, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

 

Em relação aos furos e captações licenciados foram utilizados os dados fornecidos 

pela APA/ARH-Norte (setembro de 2017).  

 

A área de estudo para a hidrogeologia é a área das Concessões Mineiras, bem como a 

sua envolvente mais próxima, num raio de 1 km. É ainda realizado um 

enquadramento em relação à área abrangida pelo sistema aquífero presente. 

 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea foram consultados os dados 

de qualidade das estações de monitorização mais próximas da área do projeto, 

sendo os valores comparados com os parâmetros legais definidos para a qualidade da 

água para consumo humano e para rega, consubstanciados respetivamente no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, e no Anexo XVI do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. Foi ainda consultado o documento “Sistemas Aquíferos 

de Portugal Continental” (Almeida et al., 2000), os dados disponibilizados on-line 

pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados 

constantes no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (APA/ARH-

Norte, 2016). 

 

4.2.3. Caracterização base 

 

A região do Maciço Antigo, onde se insere a área de estudo, é caracterizada por ser 

constituída por aquíferos instalados em rochas eruptivas e metassedimentares, que 
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em termos hidrogeológicos são designadas por rochas cristalinas ou rochas duras ou 

rochas fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, são materiais com escassa 

aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos (Almeida, et al., 2000), que 

originam aquíferos, em geral, livres, descontínuos, de produtividade baixa e de 

pequena transmissividade e armazenamento. Existindo pequenos depósitos de vale 

ou mesmo de maciços muito alterados em que a permeabilidade dominante é 

intersticial.  

 

A área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Lima. Esta massa de água encontra-se descrita 

seguidamente com base no Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Minho 

e Lima - RH1, (APA/ ARH-Norte, 2012). 

 

 

Figura 4.8 - Unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima. 

 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima 

A massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima (A0x2RH1_ZV2006) 

abrange o território das bacias hidrográficas dos rios Lima e Âncora, a norte, e do 

rio Neiva, a sul – e uma faixa constituída por um conjunto de pequenas bacias 

hidrográficas da zona costeira compreendida sensivelmente entre a foz do rio Minho 

e a Bacia Hidrográfica do rio Cávado. A região é confrontada a norte pela bacia 
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hidrográfica do rio Minho, a nordeste pela parte espanhola da bacia, a sul pela bacia 

do rio Cávado e a oeste pelo oceano atlântico. 

 

A bacia hidrográfica do rio Lima, à qual corresponde grosso modo a massa de água 

em causa, tem uma superfície de aproximadamente 2.450 km2, dos quais cerca de 

1.465 km2 (60%) em território português. No Quadro 4.3 apresenta-se uma 

caracterização geral desta massa de água subterrânea. 

 
Quadro 4.3 – Caracterização geral da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Lima. 

Designação Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima 

Código PTA0x2RH1_ZV2006 

Sistema aquífero/ aquífero Maciço Antigo Indiferenciado 

Dimensão 1.445,6 km2 

Área de recarga 1.445,6 km2 

Precipitação média anual 1.983 mm/ano 

Recarga 5 e 10% da precipitação média anual (1.983 mm/ano) 

Disponibilidade hídrica subterrânea anual 129 hm3/ano 
Fonte: adaptado de APA/ARH-Norte (2012) 

 

Avaliação dos recursos hídricos 

As formações geológicas dominantes na área abrangida por esta massa de água são 

os granitos e metassedimentos. São constituídas, respetivamente, por maciços 

ígneos do tipo granitóide e formações metamórficas, essencialmente xistos e 

grauvaques. Apresentam baixa condutividade hidráulica e, regra geral, 

produtividade muito reduzida que não ultrapassa, geralmente 3 l/s por captação 

tubular unitária. É frequente a ocorrência de um nível superior, alterado ou mesmo 

decomposto, em que a permeabilidade é do tipo intergranular podendo coexistir 

com a circulação fissural, que pode alcançar espessuras até 100 m. A um nível 

intermédio, o maciço rochoso, mais ou menos são, encontra-se cortado por 

descontinuidades mais ou menos abertas do tipo falha, fratura, diaclase ou filão até 

profundidades máximas de cerca de 200 m. Por último, numa zona profunda, 

caracterizada por uma condutividade hidráulica praticamente nula, o maciço 

encontra-se compacto, são, praticamente sem descontinuidades ou com 

descontinuidades fechadas (Almeida et al., 2000). 

 

A transmissividade pode alcançar valores compatíveis com extrações de interesse 

local, mas a função capacitiva dos sistemas ocorrentes é muito reduzida.  

 

As estruturas filoneanas de natureza quartzítica, pegmatítica e dolerítica e 

elementos estruturais de âmbito regional, nomeadamente falhas, dobras e brechas 

de falha possuem grande interesse hidrogeológico. Devido à sua geometria linear, as 

zonas de maior importância podem ser identificadas no terreno e constituir fator de 

valorização das condições hidrogeológicas intrínsecas. 
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As unidades porosas (aluviões e terraços principalmente) têm um desenvolvimento 

espacial pequeno, mas podem constituir aquíferos de interesse local ou regional. 

Destacam-se os depósitos aluvionares que podem propiciar esquemas de captação 

por infiltração induzida de certa importância, dependentes, obviamente da 

qualidade e quantidade da água disponível nas linhas de água a que se encontram 

hidraulicamente ligados. 

 

Dada a natureza das formações geológicas desta massa de água, os valores anuais de 

recarga deverão situar-se entre os 5 e 10% da precipitação média anual 

(1.983 mm/ano) (Almeida et al., 2000 e PNA, 2001). Pelo valor mais conservador, 

resulta uma disponibilidade hídrica global média anual na ordem dos 129 hm3), valor 

este que corresponde a aproximadamente 90% da recarga subterrânea média da 

região (Portaria n.º 1115/2009, de 29 setembro). Na região poderão ser identificadas 

como zonas potenciais para a promoção da recarga de aquíferos todas aquelas que 

apresentam um grau de fracturação elevado, espessas zonas de alteração ou de 

materiais aluvionares.  

 

De acordo com a Carta Hidrogeológica (IGM, 1998) na parte oeste das Concessões 

Mineiras, sobre as formações do plistocénico, ocorre um meio poroso, com uma 

aptidão aquífera média a baixa (produtividade de 1 a 5 l/s.km2). Nos locais onde 

afloram as formações graníticas, a este, ocorre um meio fissurado. Esta apresenta 

uma aptidão aquífera considerada significativa (produtividade de 1 a 5 l/s.km2). Na 

área das aluviões a permeabilidade e a produtividade são elevadas. 
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Fonte: IGM (1998). 

Figura 4.9 – Extrato da Carta Hidrogeológica. 

 

Caracterização do aquífero do depósito sedimentar de Alvarães 

De acordo com Ferraz (2004), a litologia da base do depósito sedimentar de Alvarães 

é constituída por granitos e xistos caulinizados e, o enchimento, por terraços fluviais 

com variação na composição litológica e mineralógica. Esta variação existe tanto 

lateralmente como em profundidade, existindo em toda a bacia, camadas de argila 

com espessuras métricas, intercaladas nos terraços areníticos. A topografia é suave, 

sem grandes afloramentos rochosos, existindo dispersos pequenos blocos de 

granitóides. 

 

Os sedimentos não consolidados de matriz argilosa da Formação de Alvarães dão 

origem a um aquífero superficial, descontínuo, de baixa produtividade, limitado na 

base por camadas impermeáveis, ou de permeabilidade muito baixa. Estas camadas 

impermeáveis possuem uma extensão considerável que suportam lagoas e a 

manutenção de um aquífero freático bastante próximo da superfície, alimentado por 

infiltração direta das águas pluviais. Em caso de interseção do nível freático, 

situação que ocorre principalmente no inverno, a água é conduzida para fundo da 

corta, de onde é bombeada para as lagoas laterais. O substrato granítico dá origem 

a aquíferos descontínuos captados a diferentes profundidades por meio de furos, em 

geral livres, onde a ocorrência e circulação da água se relaciona com as zonas de 

alteração superficial e com as zonas de fracturação, quando a rocha se apresenta sã 

(Geosonda, 2018). 
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Os terrenos têm baixa drenagem sendo revestidos por solo pouco espesso, de 

espessura média inferior a 2,0 m, e em alguns locais inferiores a 0,5 m, mas são 

bastante compactos e de porosidade muito baixa (quase nula), características que 

muito dificulta a infiltração da água. A retenção da água pelo solo e pelas camadas 

de argila favorece o aparecimento das grandes lagoas e pequenos charcos, 

resultantes das depressões originadas pela exploração a céu aberto. 

 

O nível freático, apesar da variação sazonal, de acordo com as condições climáticas 

da região, situa-se relativamente perto da superfície, originando zonas pantanosas 

devido à impermeabilidade e saturação dos terrenos nos dias de pluviosidade 

abundante. Estas condições conduzem à existência de bastantes poços de reduzida 

profundidade, para uso doméstico. 

 

Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

Nos aquíferos instalados em rochas fissuradas, a circulação faz-se, em grande parte, 

em fissuras, com velocidade de circulação elevada e reduzido poder de filtração do 

meio. Sendo os solos presentes pouco desenvolvidos, são por isso bastante 

vulneráveis a determinados tipos de contaminação, pelo que muitas das captações 

podem ser afetadas por contaminação microbiológica. Por outro lado, por se 

tratarem de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, são muito 

vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente os que 

resultam de atividades agrícolas, pelo que se poderá verificar o aumento das 

concentrações em nitratos e outros iões (Almeida et al., 2000). 

 

No Plano Nacional da Água (EPPNA, 1998) foi realizada uma divisão em classes de 

vulnerabilidade, correspondentes a classes de permeabilidade dos aquíferos ou das 

formações hidrogeológicas, de maneira a refletir a maior ou menor potencialidade 

daqueles em atenuar uma possível contaminação. Desta forma, a cada formação 

litológica foi atribuída uma classe de vulnerabilidade à contaminação (Quadro 4.4). 

 
Quadro 4.4 - Classes de vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação. 

Classe Tipo de aquífero Risco de contaminação 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 
Fonte: Adaptado de EPPNA (1998). 
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Na área das Concessões Mineiras e do núcleo de exploração (ver Figura 4.2 e 4.9) 

ocorrem duas situações distintas: 

- Na parte oeste das Concessões Mineiras e em grande parte da área do núcleo de 

exploração, sobre as formações do plistocénico, ocorre um meio poroso, 

correspondendo à classe V7 (aquíferos em sedimentos consolidados), com risco 

de contaminação considerado baixo. 

- Nos locais onde afloram as formações graníticas, a este e sul, correspondendo à 

classe V6 (aquíferos em rochas fissuradas), com risco de contaminação 

considerado baixo a variável. 

- Na área das aluviões, apenas na área das Concessões Mineiras, ocorrem aquíferos 

em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial, 

correspondendo à classe V3, com risco de contaminação considerado alto. 

 

Segundo a Carta das Fontes e do Risco de Contaminação da Região de Entre-Douro-

e-Minho (IGM, 2002), na área das Concessões Mineiras o risco de contaminação 

(Figura 4.10) é: 

- Sobre as formações do plistocénico na parte oeste das Concessões Mineiras e em 

grande parte da área do núcleo de exploração o risco é médio, correspondente a 

“aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica à água 

superficial”. 

- Nos locais onde afloram as formações graníticas na parte este e sul, o risco é 

médio a baixo, a este, onde correm aquíferos em rochas fissuradas de 

fracturação média.  

- Na área das aluviões, apenas no vale do rio Neiva, que não ocorre no núcleo de 

exploração, o risco é alto pois ocorrem aquíferos em sedimentos não 

consolidados com ligação hidráulica à água superficial. 
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Fonte: IGM (2002). 

Figura 4.10 – Risco de contaminação. 

 

 Zonas vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola 

De acordo com a Portaria n.º 164/2010, de 16 de março, que aprova a lista das 

zonas vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola, a área do 

projeto não se insere em nenhuma Zona Vulnerável. 

 

Inventário dos pontos de água 

Com base na informação disponibilizada pela APA/ARH Norte, foram cartografados 

os pontos de água ocorrentes na área das Concessões Mineiras e na sua envolvente, 

num raio de cerca 1,0 km (ver Quadro 1 no Anexo I e Figura 4.11). Os furos 

existentes na área das Concessões encontram-se listados no Quadro 4.5. 

 

Na área de estudo, que abrange as Concessões Mineiras e a sua envolvente num raio 

de 1 km, os poços (n=106) têm profundidade entre os 3 m e os 20 m. Já os furos com 

informação disponível (n=50) captam a profundidades entre os 8 e os 140 m. Na área 

das Concessões Mineiras os poços existentes têm entre 3 m a 15 m, enquanto os 

furos têm entre 30 m e 120 m (Figura 4.11).  

 

Na área do núcleo de exploração não ocorre nenhum poço ou captação. Com base na 

profundidade dos poços existentes na área de estudo foi realizado uma estimativa 

da profundidade do nível freático (Figura 4.11). Estima-se que na área do núcleo de 

exploração o nível freático esteja entre a cota de 40 m e a de 50 m. 
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Na área de estudo, não existe nenhuma captação para abastecimento público. A 

captação mais próxima é a designada C7 Barroselas, localizada a cerca de 2,3 km a 

este. Esta captação não apresenta perímetro de proteção definido.  

 

 

Figura 4.11 – Captações de água subterrânea licenciadas na área das Concessões Mineiras e na envolvente mais 

próxima. 

 
Quadro 4.5 – Captações de água subterrânea licenciadas na área das Concessões Mineiras e na 

envolvente mais próxima (150 m). 

N Tipo Vol. anual (m3) Profundidade (m) Finalidade 

68* Poço 120,0 8,0 Rega 

70* Poço 50,0 7,0 Rega 

73* Furo vertical - 40,0 Rega 

75* Furo vertical - 30,0 Rega 

76* Poço 10,0 15,0 Rega 

77* Furo vertical 450,0 75,0 Rega 
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N Tipo Vol. anual (m3) Profundidade (m) Finalidade 

78* Poço 150,0 10,0 Rega 

83* Poço 50,0 11,0 Rega 

87 Poço 140,0 8,0 Rega 

93 Poço - 7,0 Rega 

94* Poço 140,0 3,0 Rega 

103 Poço 100,0 11,0 Rega 

119 Furo vertical - 43,0 - 

120 Poço 24,0 10,0 Consumo humano, rega 

121* Furo vertical 1000,0 120,0 Consumo humano, rega 

152* Poço 233,0 5,0 Rega 

155* Furo vertical - 100,0 Rega 

158* Furo vertical 500,0 89,0 Rega 

Fonte: ARH-Norte (2017). 
Legenda: * Captações na área das Concessões Mineiras. 

 

Qualidade da água subterrânea 

O PGRH do Minho e Lima (APA/ARH-Norte, 2016) classifica o estado químico da 

massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da bacia do Lima como 

“bom”, numa escala de “bom” e “medíocre”1. 

 

Segundo Almeida et al. (2000) os aquíferos instalados em rochas granitoides e xistos 

são bastante vulneráveis a determinados tipos de contaminação. Como a circulação 

se faz maioritariamente em fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e 

o poder de filtração do meio é reduzido, sendo natural que surjam captações 

afetadas por contaminação microbiológica. O facto de se tratar de pequenos 

aquíferos, com escasso poder regulador, torna-os muito vulneráveis a outros 

contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente os que resultam de 

atividades agrícolas, pelo que se poderá verificar o aumento das concentrações em 

nitratos e outros iões. Estes autores apontam ainda que, em consequência da 

reduzida capacidade de reação do meio, é frequente as águas subterrâneas 

apresentarem valores baixos de pH (até valores próximos de 5.). Esta acidez é 

adquirida pela água devido à dissolução de dióxido de carbono, durante a sua 

passagem pelo solo, onde a pressão parcial daquele gás pode ser elevada. Em 

presença de minerais reativos, como carbonatos e alguns silicatos, a acidez é 

consumida nas reações de dissolução, com concomitante subida do pH e da 

alcalinidade. No caso de ausência ou pouco abundância de minerais reativos, a água 

mantém o pH baixo. Os valores baixos de pH permitem que algumas espécies 

químicas, pouco solúveis noutras condições, atinjam concentrações indesejáveis, 

como o alumínio, o ferro e o manganês (Almeida et al., 2000). 

 

                                                 
1 Considera-se que uma massa ou grupo de massas de água subterrâneas apresentam um bom estado químico sempre 
que: os dados resultantes da monitorização demonstrem que as condições definidas no n.º 2.3.2 do anexo V do Decreto-
Lei n.º 77/2006, de 30 de março, estão a ser cumpridas; ou os valores das normas de qualidade da água subterrânea, 
referidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, e os limiares, estabelecidos em conformidade com o 
artigo 3.º e o anexo II do mesmo decreto-lei, não sejam excedidos em nenhum ponto de monitorização na massa de água 
subterrânea. 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Caracterização da situação de referência 

 

4-25

Para analisar o estado atual da água subterrânea foram consideradas as estações de 

monitorização da qualidade da água subterrânea, representadas na Figura 4.12, 

cujas características se apresentam no Quadro 4.6. 

 
Quadro 4.6 – Características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 40/N2 40/N3 55/N1 54/1 

Concelho Viana do Castelo Viana do Castelo Barcelos Barcelos 

Freguesia Anha Anha Tregosa Vila Cova 

Bacia hidrográfica Lima/ Neiva Lima/ Neiva Lima/ Neiva 
Cávado/ Ribeiras 

Costeiras 

Cota (m) 17 12 54 99 

M (m) 143974 143472 154350 151150 

P (m) 521955 521820 519090 510393 

Tipo de ponto de água Furo vertical Furo vertical Poço Poço 

Profundidade (m) 30 30 9 Sem dados 

Distância à área do 

projeto (m) 
6.419 (a NW) 6.815 (a NW) 2.396 (a E) 6.834 (a S) 

Fonte: SNIRH (consultado em janeiro de 2018). 

 

 

Figura 4.12 – Estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 
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No Quadro 4.7 apresenta-se a classificação anual da qualidade da água subterrânea2. 

Desde logo, é evidente a falta de dados nas estações de monitorização existentes, 

estando apenas disponíveis dados recentes para as estações 40/N3 e 54/1, ambas a 

jusante da área do projeto e localizadas noutra bacia de drenagem. A qualidade da 

água nas estações consideradas varia entre razoável (classe A2) e muito má 

(classe >A3), sendo os principais parâmetros responsáveis pela classificação o pH, o 

oxigénio dissolvido e, mais recentemente, o cobre. 

 
Quadro 4.7 – Classificação anual com base na qualidade das águas subterrâneas. 

 40/N2 40/N3 55/N1 54/1 

Classificação e 

parâmetros 

responsáveis pela 

classificação da 

qualidade da água 

2006 A1 - 
A2 

pH 
- 

2007 

A2 

Oxigénio dissolvido 

(sat) 

- - - 

2008 - 
<A3 

Fluoretos 
- - 

2009 - 
<A3 

Arsénio e Fluoretos 
- - 

2010 - A1 - - 

2011 - A1 - - 

2012 - 
A2 

Azoto amoniacal 
- - 

2013 - 
>A3 

pH 
- 

A2 

pH 

2014 - A1 - 

A2 

Oxigénio dissolvido 

(sat) e pH 

2015 - 
A3 

Cobre 
- - 

Legenda de cores A1, A2, A3, >A3. Fonte: SNIRH (consultado em janeiro de 2018). 

 

Dada a escassez de dados das estações identificadas na Figura 4.13, apenas se 

analisam em pormenor os dados relativos às estações com dados mais recentes - 

estações 40/N3 e 54/1. Estes dados são comparados com os valores máximos 

recomendados (VMR) estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 239/98, de 1 de agosto, no 

que respeita à qualidade da água destinada à produção de água para consumo 

humano (Anexo I, classe A1) e à qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI), 

e com os valores paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 

de agosto, para a qualidade das águas destinadas ao consumo humano. 

 

Na estação 40/N3, a noroeste da área do projeto, a concentração de azoto 

amoniacal, cobre e nitratos, encontra-se acima do VMR para águas destinadas à 

produção de água para consumo humano. Nesta estação foi ainda detetada a 

presença de Enterococos intestinais, o que pode indicar poluição fecal direta, mas 

                                                 
2 A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada 
pela CCDR (SNIRH, 2018). 
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também podem ocasionalmente ser originários de outros habitats, incluindo o solo 

(APDA, 2012). 

 

A estação 54/N1, a sul da área do projeto, mostra um valor de pH mais baixo do que 

o intervalo desejável para todos os usos da água considerados. 

 
Quadro 4.8 – Dados de qualidade da água subterrânea. 

Parâmetro 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

40/N3 

(05-09-2016) 

54/N1 

(25-03-2014) Anexo I Anexo XVI 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 0,180 - 

Arsénio (µg/l) 10,0 100,0 10 3,0 - 

Cloretos (mg/l) 200 70 250 33,0 - 

Cobre (mg/l) 0,02 0,20 2,0 
0,054* 

(07-09-2015) 
- 

Condutividade elétrica (µS/cm) 1.000 - 2.500 475 - 

E. Coli (UFC/100 ml) - - 0 0 - 

Enterococos intestinais 

(UFC/100ml) 
- - 0 1 - 

Fósforo (mg/l) - - - 0,190 - 

Mercúrio (µg/l) 0,5 - 1 0,02 - 

Nitratos (mg/l) 25 50 50 29,5 17,1 

Nitritos (mg/l) - - 0,5 (<) 0,010 (<) 0,010 

Ortofosfato Total (mg/l) 0,4 - - 
(<) 0,050 

(07-09-2015) 
0,168 

Oxidabilidade ao permanganato 

(mg/l) 
- - 5 2,0 - 

Oxigénio dissolvido (mg/l) 70% (VmR) - - 8,70 7,36 

Sulfatos (mg/l) 150 575 250 (<) 20,0 - 

pH (Escala Sorensen) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5 – 9,0 8,30 5,89 
Notas: VmR – valor mínimo recomendado; (*) valor do parâmetro dissolvido. 

 

Na área das Concessões Mineiras existem várias captações licenciadas de água 

subterrânea (ver Figura 4.11). No interior do núcleo de exploração não existem 

captações licenciadas. Não estão disponíveis os dados de qualidade da água 

subterrânea em nenhuma das captações identificadas. 

 

Na instalação industrial licenciada, que faz parte integrante da área de estudo, 

existe uma fossa sética seguida de poço absorvente, para tratamento dos efluentes 

domésticos produzidos nas instalações sociais. A rejeição no solo do efluente 

encontra-se licenciada pela licença n.º L011639.2017.RH1 (Anexo III).  
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4.3. Recursos hídricos superficiais 

 

4.3.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrológica da área de influência do projeto foram considerados 

os seguintes aspetos: 

- Massas de água superficial. 

- Bacia e sub-bacia hidrográfica. 

- Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial. 

- Qualidade da água. 

 

O objetivo ambiental é não afetar os recursos hídricos superficiais, em termos 

quantitativos e qualitativos e evitar a sua degradação do recurso, para que a 

sustentabilidade do recurso e os usos associados não sejam perturbados. 

 

4.3.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha 

de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente: 

- Cartas Militares n.º 54 e n.º 55, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) (APA/ARH-Norte, 

2012) e elementos da sua revisão (APA/ ARH-Norte, 2015). 

- Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Lima (DRAOT-N, 1999). 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte - relatórios temáticos de 

caracterização e diagnóstico (CCDR-N, 2009). 

- Imagens de satélite das plataformas ESRI, Google Earth e Bing Maps. 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte - Relatórios temáticos de 

caracterização e diagnóstico (CCDR-N, 2009). 

 

A área de estudo compreende as bacias hidrográficas abrangidas pelas Concessões 

Mineiras. Foi ainda realizado um enquadramento hidrológico ao nível da bacia 

hidrográfica principal do rio Neiva. 

 

A análise da drenagem superficial na área de estudo foi realizada em três níveis de 

detalhe distintos, tendo para isso sido utilizadas as seguintes escalas de análise: 

- Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico da bacia 

e sub-bacia hidrográfica da área onde se inserem as Concessões Mineiras. 

- Escala do projeto, para a análise do escoamento superficial na área do núcleo de 

exploração. 

 

No trabalho de campo, realizado em maio de 2018, foram verificados os locais de 

ocorrência das linhas de água existentes e das suas margens, e registadas eventuais 

alterações. 
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Para a caracterização da qualidade da água superficial foram consultados os dados 

de qualidade das estações de monitorização mais próximas da área do projeto, 

sendo os valores comparados com os parâmetros legais definidos para a qualidade da 

água para consumo humano e para rega, consubstanciados respetivamente no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, e no Anexo XVI do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. Foram ainda consultados os dados disponibilizados on-

line pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados 

constantes no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (APA/ARH-

Norte, 2016). 

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação 

disponibilizada pela APA/ARH-Norte relativa às licenças de descarga, 

complementada com uma visita ao local de implantação do projeto. Foi também 

considerada a informação constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Minho e Lima (APA/ARH-Norte, 2016). 

 

4.3.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento hidrográfico 

A área de estudo insere-se na bacia do rio Neiva (Figura 4.13), abrangendo a sub-

bacia da rib.ª dos Reis Magnos e pequenas linhas de água afluentes da margem 

direita do rio Neiva, nomeadamente a linha de água que designamos de “rib.ª de 

Alvarães”. As principais características hidrológicas destas linhas de água 

encontram-se sintetizadas no Quadro 4.9. 

 
Quadro 4.9 – Principais características dos cursos de água. 

Código 

décimal 

Curso de Água/ massa 

de água 
Código PGRH Tipologia 

Área da bacia 

hidrográfica 
(km2) 

Comprimento 

do curso de 

água (km) 

111 Rio Neiva PT01NOR0719  241,8 46,0 

110 04 Rib.ª dos Reis Magnos PT01NOR0720 Rio do norte de 

pequena dimensão 
17,0 7,5 

-    Rib.ª das Neves - - - 4,1 

- “Rib.ª de Alvarães” - - - 4,8 

- Estuário do Neiva PT01NOR0724 Estuário mesotidial 

estratificado 
41,2 - 

Fonte: Adaptado de SNIRH-INAG / SLIAmb; APA/ARH-N, LEAF/ISA (2013) 
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Figura 4.13 – Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Neiva. 

 

Descrição da bacia hidrográfica do rio Neiva 

O rio Neiv, nasce no Monte Oural a 722 m e tem cerca de 46 km de comprimento, 

(Figura 4.14). Trata-se de uma bacia hidrográfica com cerca de 242 km2, exorreica, 

limitada a norte, pela bacia hidrográfica do rio Lima, e a sul pela bacia do Rio 

Cávado (sistema fluvial Cávado-Homem). 

 

O rio Neiva faz parte do conjunto dos rios que drenam a região a norte do Porto 

genericamente conhecida por Minho ocidental. O relevo é caraterizado pela 

existência duma compartimentação topográfica, em blocos de altitude crescente 

para este e em depressões alinhadas com orientação geral ENE-WSW, os vales 

resultantes da morfogénese fluvial. 

 

O vale do rio Neiva é sinuoso ao longo de todo o seu percurso, evidenciando 

características de juventude. Em termos de configuração morfológica a bacia 

hidrográfica do rio Neiva é alongada, de este para oeste. No conjunto, o Neiva e os 

afluentes formam um padrão de drenagem do tipo retangular com alguns troços do 

tipo paralelo. Em termos gerais, a rede de drenagem é influenciada pela litologia 

local e pela direção das fraturas. 

 

É de salientar que o rio Neiva apresenta uma galeria ripícola bem desenvolvida na 

área de estudo. 
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Fonte: Oliveira e Alves (2011). 

Figura 4.14 - Rede de drenagem da bacia do rio Neiva, com indicação dos principais afluentes.  

 

Caracterização do escoamento na área das Concessões Mineiras e na área do 

núcleo de exploração 

A área das Concessões insere-se na margem direita do rio Neiva, estando uma parte 

do seu curso dentro da área das Concessões, nomeadamente junto ao limite sudeste 

da Concessão Mineira da Bouça da Guelha. As restantes linhas de água são 

temporárias, sendo abrangidas duas sub-bacias, a oeste a sub-bacia da ribeira que 

designamos de “rib.ª de Alvarães”, com drenagem de norte para sul. A parte este 

insere-se na sub-bacia da rib.ª dos Reis Magnos e da rib.ª das Neves, com drenagem 

de oeste para este (Figura 4.15).  

 

Dadas as atuais características do território abrangido pela área das Concessões e do 

núcleo de exploração, o relevo e a rede de drenagem encontram-se bastante 

alterados devido à atividade extrativa, pelo que apenas marginalmente ocorre 

drenagem para as bacias hidrográficas referidas anteriormente. Existem também 

numerosas lagoas artificiais resultantes de antigas e atuais explorações de caulino e 

argila vermelha. 

 

A drenagem no núcleo de exploração é essencialmente de este para oeste, sendo 

atravessada por uma linha de água muito incipiente, afluente da “rib.ª de Alvarães”. 

Trata-se de um curso de água muito alterado pela atividade extrativa e industrial, 

sendo por isso difícil a sua observação no terreno. 
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Figura 4.15 – Drenagem na área do projeto. 
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Qualidade da água superficial 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA3, o estado ecológico4 

das massas de água que abrangem a área do projeto foi considerado bom, enquanto 

o estado químico5 foi considerado bom no rio Neiva e desconhecido na ribeira dos 

Reis Magnos. O estado global destas massas de água foi considerado “bom e 

superior” (APA/ARH-Norte, 2016). 

 

Na área de estudo foram consideradas duas estações de monitorização localizadas 

no rio Neiva, respetivamente, a montante e a jusante do núcleo de exploração (ver 

Figura 4.16): 

- Barroselas (04E/07), localizada a 2,1 km a montante da confluência da ribeira 

dos Reis Magnos. 

- Forjães (04E/06), localizada a 6,3 km a jusante da confluência da ribeira dos Reis 

Magnos. 

 

A classificação anual da qualidade da água superficial (ver Quadro 4.10) nos últimos 

anos tem variado entre boa (classe B) e má (classe E) na estação de montante, e 

entre boa (classe B) e razoável (classe C) na estação de jusante. Em 2013, ambas as 

estações obtiveram a mesma classificação de má qualidade da água (classe E). Os 

principais parâmetros responsáveis pela classificação são os coliformes totais, 

coliformes fecais e nitratos na estação de montante, e os coliformes totais, nitratos, 

oxigénio dissolvido e oxidabilidade na estação de jusante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transporta 
para o direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Lei da Água). 
4 O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados às águas 
superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água idêntica, ou seja do 
mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As condições de referência equivalem a um estado que 
corresponde à presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas 
modificações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas. O estado ecológico é classificado numa escala de 
Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau e Não Classificado. 
5 A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em condições naturais não 
estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. Estas substâncias são suscetíveis de causar 
danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas 
características de persistência, toxicidade e bioacumulação. O estado químico é classificado numa escala de Bom, 
Insuficiente e Não Classificado. 
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Figura 4.16 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial. 

 
Quadro 4.10 – Classificação anual da qualidade da água superficial. 

Estações Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 

Barroselas (04E/07) 

Rio Neiva (montante) 
 

1999 - Coliformes totais; 2000 - Coliformes fecais e Coliformes totais; 2001 - Azoto Kjeldahl; 

2002 - Coliformes totais, Coliformes fecais, Oxigénio dissolvido (sat), Estreptococos fecais, 

Nitratos e pH; 2003 – Manganês; 2004 - Azoto Kjeldahl e Oxigénio dissolvido (sat); 2005 – 

Fosfatos; 2006 - Nitratos, Estreptococos fecais, Coliformes totais e Coliformes fecais; 2007 - 

CQO, Nitratos, pH, Coliformes fecais, Azoto Kjeldahl, Estreptococos fecais e Coliformes 

totais; 2008 - Coliformes fecais e Coliformes totais; 2009 - Coliformes totais e Mercúrio; 

2011 - pH, Nitratos, Coliformes totais e Coliformes fecais; 2012 - Nitratos, Coliformes totais, 

Estreptococos fecais, Coliformes fecais e pH; 2013 – CQO. 
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Estações Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 

Forjães (04E/06) 

Rio Neiva (jusante) 

 
1999 - Nitratos, Coliformes fecais, Oxigénio dissolvido (sat), pH, Estreptococos fecais, 

Oxidabilidade e CQO; 2001 - Oxigénio dissolvido (sat); 2002 - Coliformes totais; 2003 - 

Coliformes totais; 2004 - Coliformes totais, Oxidabilidade e Oxigénio dissolvido (sat); 2005 – 

Fosfatos; 2006 - Nitratos, Coliformes fecais, Coliformes totais, Estreptococos fecais e 

Oxidabilidade; 2007 – Fósforo; 2008 – pH; 2012 – Nitratos; 2013 – CQO. 

 

No Quadro 4.11 apresentam-se os dados de qualidade da água superficial mais 

recentes disponíveis para as estações consideradas, os valores máximos 

recomendados (VMR) para águas destinadas à produção de água para consumo 

humano e água destinada à rega (Anexo I e Anexo XVI, respetivamente, do Decreto-

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) e os valores paramétricos estabelecidos para águas 

destinadas ao consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto), bem 

como a classificação das estações considerando os critérios de classificação da 

qualidade da água para usos múltiplos6. 

 

Os dados mostram a presença de contaminação microbiológica em ambas as 

estações. Também comum a ambas as estações é o valor baixo de dureza total, 

considerando o valor paramétrico desejável estabelecido para águas destinadas ao 

consumo humano. A estação de jusante – Forjães (04E/06) – apresenta ainda um 

valor elevado de azoto amoniacal, considerando o valor máximo recomendado para 

águas destinadas à produção de água para consumo humano. 

 
Quadro 4.11 - Dados de qualidade das estações de monitorização da qualidade da água superficial. 

 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

Barroselas 

(04E/07) 

Forjães 

(04E/06) 

Anexo I Anexo XVI 28-11-2016 

Azoto Kjeldahl (mg/l) 1 - - 
(<) 0,500 

(02-02-2015) 
- 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,5 0,037 0,066 

CBO 5 dias (mg/l) 3 - - (<) 2,00 (<) 2,00 

Carência Química de Oxigénio 

(mg/l) 
30 (A3) - - 

(<) 10,00 

(01-12-2015) 

(<) 10,00 

(01-12-2015) 

Cloreto (mg/l) 200 70 250 
6,0 

(02-02-2015) 
- 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 2.500 73 38 

Dureza total (mg/l) - - [150-500] 15,0 18,0 

                                                 
6 http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php 
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DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

Barroselas 

(04E/07) 

Forjães 

(04E/06) 

Anexo I Anexo XVI 28-11-2016 

E.Coli (UFC/100 ml) - - 0 
809 

(02-02-2015) 

827 

(02-02-2015) 

Enterococos intestinais 

(UFC/100ml) 
- - 0 

818 

(02-02-2015) 

2.100 

(02-02-2015) 

Fosfato Total (mg/l PO4) - - - 
(<) 0,067 

(02-02-2015) 

(<) 0,067 

(02-02-2015) 

Fósforo total (mg/l) - - - 0,03 0,16 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 8,6 9,4 

Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 0,013 0,015 

Ortofosfato Total (mg/l P2O5) 0,4 - - 
(<) 0,050 

(02-02-2015) 
- 

Oxidabilidade ao Permanganato 

(mg/l) 
- - 5 

4,2 

(02-02-2015) 

3,9 

(02-02-2015) 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmR) - - 92,0 94,0 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 25 60 - (<) 2,00 3,1 

pH (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 6,5 6,5 

Classificação da água para usos múltiplos B B 
Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. Notas: VmR – valor mínimo recomendado. 
Fonte: SNIRH (consultado em janeiro de 2018). 

 

Ambas as estações apresentam uma boa qualidade da água (classe B) considerando 

os critérios para usos múltiplos, devido aos parâmetros nitrato e oxidabilidade. 

 

Fontes de poluição 

As fontes de poluição identificadas na área das Concessões Mineiras (APA/ARH-

Norte, 2016 e 2017) correspondem a um ponto de rejeição de efluentes urbanos no 

meio hídrico, com tratamento mais avançado que o secundário, e a indústria 

extrativa qua corresponde às Concessões Mineiras (Figura 4.17). 

 

As restantes fontes de poluição identificadas na envolvente próxima da área do 

projeto localizam-se a jusante e correspondem a aterros e à rejeição de efluentes 

urbanos tratados (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 – Localização das fontes de poluição na envolvente da área de estudo. 
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No interior da área da concessão mineira de Alvarães, a zona norte foi objeto de um 

projeto de requalificação desenvolvido pela Associação Portuguesa de Carp Fishing, 

em colaboração com o proponente, Juntas de Freguesias de Alvarães e da Vila de 

Punhe e Câmara Municipal de Viana do Castelo7. Este projeto consistiu na criação de 

um lago privativo onde se pratica a pesca à carpa. Este lago desagua num efluente 

da ribeira dos Reis Magnos (ver Figura 4.17). 

 

Nas áreas de extração existentes nas Concessões Mineiras de Alvarães e Bouça da 

Guelha, a água é drenada para o interior das cortas e utilizada nas instalações 

anexas, no processo de classificação/ lavagem dos materiais extraídos. A instalação 

industrial funciona com um sistema fechado de recirculação de água. 

 

 

4.4. Solo e uso do solo 

 

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo/ unidade pedológicas. 

- Aptidão e capacidade de uso do solo. 

- Vulnerabilidade dos solos à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 

 

O objetivo ambiental é a salvaguarda de solo de elevado valor e com elevada 

aptidão ao uso. 

 

4.4.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na área 

de estudo do projeto em análise realizou-se uma recolha de dados bibliográficos e 

cartográficos da região, nomeadamente: 

- O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos, apresentada no sítio 

EPIC WebGIS Portugal8, que tem como base a Carta de Solos de Entre-Douro-e-

Minho, à escala 1:100.000. Foi ainda utilizada a memórias descritiva da Carta de 

Solos da DRAEDM (1999).  

- A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos presentes na 

área de estudo foi realizada com base na carta de aptidão da terra do PBH do rio 

Lima (DRAOT-N, 1999). Foi ainda verificada a correspondência com as áreas 

classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

                                                 
7 http://www.apcf.pt/wp-content/uploads/2014/11/Projeto-Lago-da-APCF-2012_14-Site.pdf 
8 http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/wms/epic. Apresentado pelo projeto LEAF - Linking Landscape, 
Environment, Agriculture and Food (ex-Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista "Prof. Caldeira Cabral"), Instituto 
Superior de Agronomia. 
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- A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na carta de 

ocupação do solo de 2015 (COS2015), complementada pela consulta de imagens 

de satélite das plataformas Bing Maps, Google Maps e da ESRI e pelo trabalho de 

campo. 

 

A área de estudo corresponde à área das Concessões Mineiras e a sua envolvente 

mais próxima, num raio de 1 km. 

 

4.4.3. Caracterização de base 

 

Tipos de solo 

As unidades pedológicas cartografadas na área de estudo, segundo a Carta dos Solos, 

encontram-se representadas na Figura 4.18. Na área das Concessões Mineiras os 

solos que ocorrem são: 

- Fluvissolos districos medianos em aluviões recentes (FLdm), em 1,2 ha, 

correspondendo a 0,4% da área. 

- Antrossolos cumúlicos districos em granitos (ATcd.g), em apenas 0,7 ha 

correspondendo a 0,2% da área. 

- Cambissolos húmicos-umbricos crómicos em sedimentos detríticos não 

consolidados (CMux.t), em 258 ha, correspondendo a 79% da área. 

- Regossolos úmbricos espessos em granitos (RGuo.g), em 67 ha, correspondendo a 

21% da área. 

 

No núcleo de exploração os solos predominantes são os Cambissolos húmicos-

úmbricos crómicos em sedimentos detríticos não consolidados (CMux.t), que 

ocorrem em 109 ha correspondentes a 99% da área, e que serão descritos nos 

parágrafos seguintes. Marginalmente, a sudoeste ocorrem os Regossolos úmbricos 

espessos em granitos (RGuo.g), em 1,3 ha correspondentes a 1% da área, numa área 

bastante artificializada, não sendo por isso aqui descritos. 
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Figura 4.18 – Tipos de solo na área de estudo. 

 

 Cambissolos húmicos-úmbricos crómicos 

Os cambissolos são solos com perfil do tipo A-Bw-C-R, que apresentam um 

horizonte B câmbico (Bw), sem horizonte de diagnóstico que não seja um horizonte 

A ócrico ou um horizonte A mólico sobrejacente a um horizonte B câmbrico com 

grau de saturação em bases inferior a 50%. Correspondem aos solos litólicos não 

húmicos da classificação do SROA. 

 

Os cambissolos caracterizam-se por serem jovens, moderadamente desenvolvidos 

sobre a rocha-mãe pouco ou moderadamente meteorizada. Não contém quantidades 

apreciáveis de argila e de matéria orgânica. Os cambissolos apresentam uma 

alteração química e física em grau não muito avançado, porém suficiente para o 

desenvolvimento de cor ou de estrutura, sendo que a estrutura da rocha ou material 

parental não deve ocupar mais do que 50% do seu volume total.  
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Os cambissolos húmicos podem apresentar um horizonte A úmbrico ou mólico e 

registam ausência de propriedades vérticas, e ferrálicas no horizonte B câmbico, e 

gleicas até 100 cm a partir da superfície. Não possuem ainda congelação 

permanente até 200 cm a partir da superfície. 

 

Os cambissolos húmicos-úmbricos crómicos (CMux) apresentam um horizonte A 

úmbrico e horizonte B crómico, um perfil do tipo A-B-C-R, A-B-R, A-B-C-2C ou A-B-

2C. O horizonte A com 20/50 cm, é pardo-escuro ou pardo-avermelhado-escuro, 

franco arenoso ou franco, com algum a muito material grosseiro. O horizonte B até 

40/150 cm, é crómico, franco, franco-limoso ou franco-arenoso, com algum a muito 

material grosseiro. O horizonte C é constituído por material grosseiro e terra fina da 

alteração e desagregação da rocha subjacente ou de sedimentos detríticos em 

terraços antigos, ou material de coluviação em encostas e bases de encostas ou 

fundos de vales, frequentemente sobre material da desagregação da rocha 

subjacente (2C). 

 

Capacidade de uso do solo 

De acordo com a carta de aptidão da terra (Figura 4.19), os solos da área de 

implantação das Concessões Mineiras apresentam a seguinte aptidão agrícola e 

florestal: 

- Aptidão agrícola marginal (1) e aptidão florestal elevada (3), que ocorre na 

grande maioria da área das Concessões (90% da área). 

- Aptidão agrícola moderada (2) e aptidão florestal elevada (3), que ocorre na 

parte oeste da Concessão de Alvarães (9% da área). 

- Aptidão agrícola elevada (3) e aptidão florestal moderada (2), apenas numa 

pequena área a nordeste da Concessão da Bouça da Guelha (0,8% da área). 

 

Na área do núcleo de exploração apenas ocorre solo com aptidão agrícola 

marginal (1) e aptidão florestal elevada (3). 
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Figura 4.19 – Aptidão do solo na área de estudo. 

 

Na área das Concessões Mineiras ocorrem áreas classificadas como RAN (93,3 ha, 

28,5% da área das Concessões Mineiras). Na área do núcleo de exploração a área de 

RAN é de 15,1 ha, correspondente a 13,7% da área. 

 

Ocupação do solo 

De acordo com a COS2015 (Figura 4.20 e Quadro 4.12), complementada com o 

trabalho de campo, na área de estudo (raio de cerca 1 km em relação às Concessões 

Mineiras) ocorrem os seguintes usos do solo: 

- Os aglomerados populacionais formam praticamente um continuo ao longo das 

principais vias, nomeadamente junto ao limite norte-nordeste e oeste. As áreas 

de tecido urbano ocorrem em 22% da área de estudo, sendo o principal 

aglomerado populacional o de Alvarães (tecido urbano contínuo). Os restantes 

correspondem a tecido urbano descontinuo, nomeadamente os lugares de 
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Chasqueira, Toupeira, Regos, Barreira, Alvas, Além do Rio, Balsa, Barrisa, Ponte, 

Costeira, Xisto Sardal e Calvário. 

- Os restantes usos artificializados, correspondem a 6% da área de estudo, 

predominando as áreas de extração de inertes e os espaços industriais. 

- As áreas agrícolas ocorrem em 24% da área de estudo, predominando as culturas 

temporárias de sequeiro e regadio, ocorrendo também vinha e pomares.  

- A ocupação florestal e agroflorestal é o uso do solo predominante (46% da área 

de estudo). É constituído por floresta de produção, com eucalipto e pinheiro 

bravo. É de salientar a presença de uma área de outras folhosas, que 

corresponde à galeria ripícola do rio Neiva. 

 
Quadro 4.12 – Usos do solo na área de estudo do projeto. 

Uso do solo (COS 2015) Área de estudo 

Megaclasse Legenda Área (ha) % 

Territórios artificializados 379,3 27,7 

 

1.1.1. Tecido urbano contínuo 13,9 1,0 

1.1.2. Tecido urbano descontínuo 280,2 20,5 

1.2.1. Indústria, comércio e equipamentos gerais 27,2 2,0 

1.3.1. Áreas de extração de inertes 55,0 4,0 

1.3.3. Áreas em construção 3,0 0,2 

Agricultura 334,2 24,4 

 

2.1.0. Culturas temporárias de sequeiro e regadio 235,1 17,2 

2.2.1. Vinhas 6,9 0,5 

2.2.2. Pomares 7,9 0,6 

2.4.1. Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 39,9 2,9 

2.4.2.1.1. Sistemas culturais e parcelares complexos 29,1 2,1 

2.4.3.1.1. Agricultura com espaços naturais e seminaturais 15,3 1,1 

Florestas 633 46,2 

 

3.1.1.0.5. Florestas de eucalipto 311,1 22,7 

3.1.1.0.7. Florestas de outras folhosas 35,6 2,6 

3.1.2.0.1. Florestas de pinheiro bravo 286,3 20,9 

Pastagens 1,1 0,1 

 3.2.1.1.1. Vegetação herbácea natural 1,1 0,1 

Matos 18,2 1,3 

 3.2.2. Matos 18,2 1,3 

Corpos de água 3,4 0,3 

 5.1.2. Planos de água 3,4 0,3 

TOTAL 1.369,1 100,0 
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Figura 4.20 - Uso atual do solo, adaptado da COS2015. 

 

Na área das Concessões Mineiras e no núcleo de exploração (Quadro 4.13 e 

Figura 4.20) o uso predominantemente é o associado à floresta de produção com 

eucalipto e pinheiro bravo (57% da área das Concessões e 50% do núcleo de 

exploração) e às áreas de extração de inertes (17% da área das Concessões e 43% do 
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núcleo de exploração). Na área das Concessões Mineiras ocorre tecido urbano 

descontinuo (9% da área de estudo), nomeadamente Alvas a oeste, e Costeira a este. 

Na área do núcleo de exploração não ocorre tecido urbano. 

 

Em relação às infraestruturas viárias, destacam-se a N305 a oeste e a N305-1 que 

atravessa a Concessão Mineira da Bouça da Guelha a este. 

 
Quadro 4.13 – Usos do solo na área das Concessões Mineiras e do projeto (núcleo de exploração). 

Uso do solo (COS 2015) 
Concessões 

Mineiras 

Núcleo de 

exploração 

Megaclasse Legenda Área (ha) % Área (ha) % 

Territórios artificializados 101,5 31,1 51,9 47,2 

 

1.1.2. Tecido urbano descontínuo 30,0 9,2 - - 

1.2.1. Indústria, comércio e equipamentos gerais 16,5 5,1 4,8 4,4 

1.3.1. Áreas de extração de inertes 55,0 16,8 47,1 42,8 

Agricultura 24,3 7,4     

 

2.1.0. Culturas temporárias de sequeiro e regadio 19,9 6,1 - - 

2.4.2.1.1. Sistemas culturais e parcelares complexos 4,4 1,3 - - 

Florestas 189,3 57,9 55,6 50,4 

 

3.1.1.0.5. Florestas de eucalipto 101,3 31,0 36,9 33,5 

3.1.1.0.7. Florestas de outras folhosas 3,5 1,1 - - 

3.1.2.0.1. Florestas de pinheiro bravo 84,5 25,8 18,7 16,9 

Matos 8,4 2,6 2,6 2,4 

 3.2.2. Matos 8,4 2,6 2,6 2,4 

Corpos de água 3,4 1,1 - - 

 5.1.2. Planos de água 3,4 1,1 - - 

TOTAL 326,9 100,0 110,1 100,0 

 

 

4.5. Sistemas ecológicos 

 

4.5.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos sistemas ecológicos foram considerados os seguintes aspetos: 

- Áreas de conservação da natureza: locais com estatuto de proteção legal 

integrados na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e na Rede Natura 2000. 

- Recursos biológicos – biótopos/ habitats e espécies da flora e fauna: 

- Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica. 

- Identificação das comunidades vegetais naturais e seminaturais (biótopos/ 

habitats).  

- Espécies da flora e da fauna presentes e ou potencialmente presentes. 

- Avaliação e valorização biológica. 

 

O objetivo ambiental é a preservação da biodiversidade e dos biótopos/ habitats e 

espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista. 
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4.5.2. Áreas de conservação da natureza 

 

4.5.2.1. Metodologia 

 

Para verificar a existência de áreas de conservação da natureza na área do projeto 

ou na sua zona de influência, foi consultada bibliografia e legislação específica e a 

cartografia fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF), com a delimitação das áreas classificadas de Portugal, bem como a 

delimitação das áreas incluídas na Rede Natura 2000 9.  

 

4.5.2.2. Caracterização de base 

 

Na área de estudo considerada (raio de 1 km a partir do limite da área das 

Concessões Mineiras) não se encontra nenhuma área classificada como sendo de 

conservação da natureza.  

 

As áreas classificadas mais próximas são o Sítio do Rio Lima (PTCON0020), a cerca 

5 km a norte, o Sítio Litoral Norte (PTCON0017) a cerca de 6 km a oeste, e o Parque 

Natural Litoral Norte (PNLN), localizado a 5,8 km a sudoeste (Figura 2.1). 

 

4.5.3. Recursos biológicos 

 

4.5.3.1. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos biológicos (biótopos/ habitats, flora e fauna) foi 

realizada em três fases: 

 

Fase 1: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação do projeto em análise, através da utilização de bibliografia e 

cartografia específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de 

elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre os recursos naturais na 

região em causa, tratando e sistematizando a informação existente.  

 

Fase 2: Identificação dos recursos naturais presentes na área de estudo. 

A área de estudo em relação aos recursos biológicos é a área de influência direta, 

que corresponde à área das Concessões Mineiras e do núcleo de exploração, e a área 

de influência indireta e que abrange a envolvente num raio de cerca de 1 km a 

partir do limite das Concessões Mineiras. 

 

 

 

 

                                                 
9 ICNF (http://www.icnf.pt/) e Rede Natura 2000 (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000). 
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 Biótopos/ habitats 

Caracterização dos biótopos/ habitats presentes na área de estudo definida (área 

direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto). Nesta 

fase procedeu-se à caracterização dos biótopos e do tipo de vegetação e dos grupos 

faunísticos que lhe está associada, com recurso à cartografia da COS2015 e da 

cartografia de base, imagens de satélite (Esri Satellite, Google Earth e Bing Maps) e 

reconhecimento de campo. O trabalho de campo foi realizado durante o mês de 

maio de 2018, centrado especialmente na área do núcleo de exploração.  

 

Para a demarcação dos biótopos foi utilizada como base a cartografia da COS2015, 

que foi atualizada com base em imagens de satélite disponibilizadas pelas 

plataformas digitais, e no trabalho de campo. 

 

 Flora e vegetação 

Descrição da flora e da vegetação presente na área de estudo definida, através da 

identificação das espécies vegetais presentes em cada um dos biótopos, com recurso 

a bibliografia especializada. Foi também consultada a plataforma da Flora-on, sendo 

verificado o elenco referenciado para a quadrícula onde se insere a área de estudo 

(NQ20). 

 

 Fauna 

Identificação e caracterização da fauna observada no local e a potencialmente 

ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos identificados. Foram 

consideradas quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de 

estudo, quer as espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e 

como local de alimentação.  

 

Com base no elenco faunístico foi realizada a “valoração” das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo, tendo como referência o estatuto de 

conservação em Portugal, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de 

acordo com os critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza). 

Para cada uma das espécies identificadas, faz-se referência também à legislação 

existente a nível nacional e europeu: 

- Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem - Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. 

- Convenção de Berna: Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na 

Europa - Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro. 

- Diretivas Habitats: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva Aves e da Diretiva 

Habitats. 
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As técnicas de inventariação utilizadas variaram dependendo das características 

ecológicas e comportamentais dos grupos faunísticos considerados.  

 

Fase 3: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente 

sensíveis. A avaliação biológica foi realizada com base nos resultados obtidos nas 

fases anteriores e tem por objetivo avaliar o estado de conservação das 

comunidades vegetais e das populações faunísticas, e o seu grau de sensibilidade, 

bem como da sua importância nos contextos local, regional e nacional.  

 

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo 

foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:  

- A presença/ ausência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

- A presença/ ausência de habitats naturais constantes da Diretiva Habitats 

(Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

- O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais e da 

fauna. Nomeadamente, a verificação do estado de evolução/ regressão das 

comunidades vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se 

que o estádio climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que 

as comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

 

4.5.3.2. Caracterização de base 

 

Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial 

A área de estudo encontra-se inserida na Região Eurosiberiana10, Sub-Região 

Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, 

Subprovíncia Galaico-Asturiana, Setor Galaico-Português, Subsetor Miniense, 1A1 - 

Superdistrito Miniense Litoral (Costa et al., 1998).  

 
No Subsetor Miniense a vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e 
termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que sobrevivem em 
pequenas bolsas seriamente ameaçadas. São característicos os giestais do Ulici latebracteati-
Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum latebracteatominoris e Erico umbellatae-
Ulicetum latebracteati inéd. nos solos graníticos, e do Erico umbellatae-Ulicetum micranthi, próprio 
de solos esqueléticos de xistos. Próximo da fronteira este do subsector ocorrem ainda os tojais do 
Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais localmente os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum 
umbellatae. Os solos hidromórficos são o habitat dos urzais higrófilos Cirsio filipenduli-Ericetum 
ciliaris e Genisto berberideae-Ericetum tetralicis. Em mosaico com os urzais mesófílos é frequente o 
arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Nas áreas mais secas, em solos graníticos 
profundos, observam-se orlas arbustivas espinhosas de Pyrus cordata (Frangulo alni-Pyretum 
cordatae). Os bosques higrófilos, à semelhança de toda a vegetação dulceaquícola, estão mal 
estudados no território e supõe-se que se distribuem por duas associações: Scrophulario scorodoniae-
Alnetum glutinosae e Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae, sendo a primeira associação própria de 
áreas de clima de maior influência mediterrânica. Existem alguns endemismos cujas populações são 
exclusivas ou estão em grande parte incluídas neste Subsetor: Armeria pubigera, Rhynchosinapis 
jonhnstonii (Coincya monensis var. johnstonii), Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus 

                                                 
10 A Região Eurosiberiana bioclimaticamente caracteriza-se por uma aridez estival nula ou muito ligeira, nunca superior a 
dois meses com a precipitação média mensal inferior a duas vezes a temperatura média mensal (P<2T). 
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portensis, Scilla merinoi, Silene marizii e Ulex micranthus. 

Apesar das dificuldades taxonómicas do Ulex gr. europaeus no NW de Portugal, aparentemente, no 
Superdistrito Miniense-Litoral existe uma correlação entre a distribuição do Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus e do Ulex micranthus e respetivas comunidades. Na parte mais interior do 
Superdistrito, à exceção dos vales mais profundos, aqueles dois tojos são substituídos pelo Ulex 
europaeus subsp. europaeus integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici 
europaei-Ericetum cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati. 

 

Biótopos/ habitats 

Os principais biótopos identificados na área de estudo, representados no 

Quadro 4.14 e na Figura 4.21, são os biótipos florestal, agrícola e artificial. Na área 

das Concessões Mineiras e no núcleo de exploração predomina o biótopo florestal e 

o biótopo artificial. Sendo de salientar que na área do núcleo de exploração o 

biótopo artificial – pedreiras corresponde a 43% da área. 

 
Quadro 4.14 – Área afeta aos biótopos na área de estudo (raio de 1 km) e das Concessões Mineiras. 

Biótopo 
Área de estudo Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

F) Florestal 598,4 43,7 185,8 56,8 55,8 50,5 

Fg) Floresta galeria 35,6 2,6 3,5 1,1 - - 

A) Agrícola 334,2 24,4 24,2 7,4 - - 

M) Matos 18,2 1,3 8,4 2,6 2,7 2,5 

L) Lagoas 3,4 0,3 3,4 1,1 - - 

ART-Artificial 324,3 23,7 46,5 14,2 4,9 4,4 

ART-P) Artificial - pedreiras 55,0 4,0 55,0 16,8 47,1 42,6 

Total 1.369,1 100,0 326,9 100,0 110,5 100,0 

 

O biótopo florestal (F) é constituído principalmente por floresta de produção de 

eucalipto e pinheiro bravo (Pinus pinaster), e esporadicamente alguns carvalhos. 

Nestas áreas, o subcoberto é pouco denso e composto por matos rasteiros, 

constituído principalmente por tojos (Ulex sp.), urzais (Erica sp.) e fetos (Pteridium 

aquilinum). O biótopo florestal ocorre em 46% da área de estudo, 57% da área das 

Concessões Mineiras e 51% da área do núcleo de exploração.  

 

Nas margens do rio ocorre uma floresta galeria (Fg) com freixos e amieiros. Esta 

floresta ribeirinha corresponde a 3% da área de estudo e a 1% da área das 

Concessões Mineiras. 

 

No biótopo agrícola (A) ocorrem culturas agrícolas de regadio, vinhas e olivais, cujo 

subcoberto é praticamente inexistente. A vegetação herbácea apenas ocorre junto 

dos caminhos e das áreas não lavradas, com características ruderais, por estarem 

fortemente condicionadas pela ação humana. Este biótopo ocorre em 24% da área 

de estudo e em 7% da área das Concessões Mineiras, sendo inexistente na área do 

núcleo de exploração. 
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Figura 4.21 – Biótopos presentes na área de estudo. 

 

O biótopo artificial (ART) ocorre junto às áreas construídas e aglomerados 

populacionais, rede viária e outros espaços artificiais, nos quais se incluem as áreas 

de extração de inertes (ART-P). O coberto vegetal é pouco desenvolvido, devido à 

artificialização e à pequena camada de solo. O elenco florístico é constituído 

principalmente por espécies arbustivas e herbáceas com características ruderais e 

plantas invasoras, nomeadamente acácias. O biótopo artificial ocorre em 28% da 

área de estudo, dos quais 4% corresponde a áreas de indústria extrativa. Na área das 

Concessões a indústria extrativa ocorre em 17% da área e na área do núcleo de 

exploração ocorre em 43% da área. 
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Fotografias 4.2 – Biótopo florestal existente na área do núcleo de exploração. 

 

  

Fotografias 4.3 – Vegetação ruderal junto às áreas de extração. 

 

 

Fotografias 4.4 – Lagoa na área extrativa. 
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Fotografias 4.5 – Vegetação junto à linha de água a sudoeste da área do núcleo de extração. 

 

 

Fotografias 4.6 – Vegetação junto às margens do rio Neiva a sul da área das Concessões Mineiras. 

 

Flora e vegetação  

O elenco florístico da área de estudo é apresentado no Anexo IV (Quadro 1), sendo 

relativamente reduzido devido à artificialização de grande parte da área, 

nomeadamente a floresta de produção, áreas urbanas e exploração de inertes, 

ocorrendo, por isso, nestas áreas o predomínio de espécies com características 

ruderais.  

 

A área com maior valor em termos de flora e vegetação corresponde à galeria 

ripícola nas margens do rio Neiva. 

 

Fauna 

Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes 

ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em estudo 

(Anexo IV, Quadro 2 a 5). Com base no tipo de coberto vegetal, foram identificados 

os vários habitats para a fauna: F) florestal; Fg) floresta galeria/ ribeirinha; A) 

agrícola; M) matos; L) lagoas e ART) artificial. 
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Atendendo às características do projeto, o estudo incidiu apenas sobre os 

mamíferos, a herpetofauna e as aves locais. É de salientar que dentro da área da 

Concessão Mineira existe uma lagoa de dimensão assinalável, originada por uma área 

de exploração abandonada, que constitui uma zona de pesca recreativa de carpa 

(espécie introduzida). 

 

No Anexo IV nos Quadros 2 ao 5, as espécies encontram-se identificadas de acordo 

com o habitat preferencial, verificando-se que predominam as espécies 

caraterísticas do espaço florestal e agroflorestais (Quadro 4.15 e Figura 4.22). 

 
Quadro 4.15 – Identificação dos habitats preferenciais por grupo faunístico. 

 Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Nº total de espécies 65 21 10 9 

F) Florestal  34 17 4 7 

Fg) Floresta galeria 25 6 9 5 

A) Agrícola  30 13 3 4 

M) Matos 17 11 1 6 

L) Lagoas 6 3 4 1 

ART) Artificial 10 3 - 1 

CM) Espaços em mosaico 17 1 - 1 

 

 

Figura 4.22 – Distribuição dos grupos faunísticos pelos habitats presentes. 

 

As espécies de vertebrados terrestres consideradas como sendo provável a sua 

ocorrência na área de estudo foram agrupadas por estatuto de proteção (ver 

Quadro 4.16). É de salientar que durante o trabalho de campo não foi observada 

qualquer uma destas espécies. 
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Quadro 4.16 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

 
N.º de espécies 

Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Estatuto de 

Conservação 

VU 1 - 1 - 

NT 3 1 1 - 

LC 60 15 8 9 

DD/NA/NE 1 5 - - 

Convenção 

de Berna 

Anexo II 45 - 1 1 

Anexo III 16 11 4 8 

Convenção 

de Bona 

Anexo I - - - - 

Anexo II 18 - - - 

Diretiva 

Aves/Habitats 

Anexo A-I 6 - - - 

Anexo B-II - - 1 - 

Anexo B-IV - - 6 1 

Anexo B-V - 2 - - 

Anexo D 11 1 - - 

N.º total de espécies 65 21 10 9 

 

 Avifauna 

Foram consideradas como sendo existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 62 espécies da avifauna (ver Quadro 2 no Anexo IV), sendo principalmente 

espécies características dos biótopos florestais, seguidas de espécies características 

dos espaços agrícolas. Consideraram-se ainda as espécies que ocorrem em espaços 

onde a presença humana é acentuada e com preferência para habitats 

compartimentados, em mosaico. 

 

De entre as espécies com estatuto de proteção está referenciada uma espécie com 

estatuto de “vulnerável”: a ógea (Falco subbuteo); e duas espécies com estatuto de 

“quase ameaçado”: Calhandra-comum (Melanocorypha calandra) e toutinegra-real 

(Sylvia hortensis), que são espécies essencialmente associadas ao espaço florestal e 

agrícola. Há ainda a destacar diversas espécies abrangidas pela Diretiva Aves e nas 

Convenções de Berna e de Bona: 

- Convenção de Berna – 45 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 16 

espécies da fauna protegidas (anexo III). 

- Convenção de Bona – 18 espécies com estado de conservação desfavorável 

(anexo II).  

- Diretiva Habitats/ Aves11 - 6 espécie de interesse comunitário cuja conservação 

requer a designação de zonas de proteção especial (anexo A-I) e 11 espécies 

cinegéticas (anexo D). 

 

 Mamíferos 

Na área de estudo são considerados como potencialmente ocorrentes 21 espécies de 

mamíferos (ver Quadro 3 do Anexo IV). Dentro destas espécies apenas é 

referenciada com estatuto de “quase ameaçado”, o coelho-bravo (Oryctolagus 

                                                 
11 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
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cuniculus). Existem ainda espécies com “informação insuficiente” e diversas 

espécies com estatuto de “pouco preocupante”. Há ainda a destacar diversas 

espécies abrangidas pela Diretiva Habitats e na Convenção de Berna: 

- Convenção de Berna – 11 espécies protegidas (anexo III). 

- Diretiva Habitats2 - 2 espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita 

na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão (anexo B-V) e 

1 espécie cinegética (anexo D). 

 

 Anfíbios e répteis 

O número de espécies de herpetofauna (Quadro 4 e 5 no Anexo IV) consideradas 

como provavelmente ocorrentes é de 19 (10 espécies de anfíbios e 9 de répteis). 

Dentro destas espécies é referenciado um anfíbio com estatuto de “vulnerável”: o 

tritão-palmado (Triturus helveticus), que também é um endemismo europeu, e um 

anfíbio com estatuto de “quase ameaçado”: o discoglosso (Discoglossus galganoi), 

que é um endemismo ibérico. Ocorrem diversas espécies abrangidas pela Diretiva 

Habitats e na Convenção de Berna: 

- Convenção de Berna – 2 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 12 espécies 

da fauna protegidas (anexo III).  

- Diretiva Habitats2 – 1 espécie cuja conservação exige a designação de zonas 

especiais de conservação e 7 espécies que exigem uma proteção rigorosa 

(anexo B-IV). 

 

Dado que maioria das espécies deste grupo faunístico apresenta geralmente uma 

clara preferência por habitats aquáticos ou com muita humidade, ou que se 

encontram relativamente próximas de locais com estas características, considera-se 

que é muito baixa a sua probabilidade de ocorrência, uma vez que as lagoas 

existentes (habitat favorável à ocorrência destas espécies), são áreas muito 

artificializadas e sujeitas a perturbações decorrentes da industria extrativa. 

 

Valor da área de estudo: biótopos/ habitats espécies  

As áreas de maior valor ecológico correspondem à mancha de floresta galeria, 

localizada na zona sul da área de estudo, associada ao rio Neiva.  

 

Os restantes biótopos presentes na área de estudo correspondem a áreas de baixa 

sensibilidade ecológica, pois correspondem a áreas artificializadas. 
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4.6. Paisagem 

 

4.6.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem na área de implantação do 

projeto e na sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido 

considerados os seguintes aspetos: 

- Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética. 

- Unidades da paisagem e suas subunidades (unidades visuais). 

- Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual 

da paisagem). 

- Sensibilidade visual da paisagem. 

 

O objetivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da 

paisagem e do seu valor visual. 

 

4.6.2. Metodologia 

 

Conceitos gerais 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo 

do tempo, determinando e sendo determinados pela sua estrutura global. A 

compreensão da paisagem implica o conhecimento dos fatores do território como a 

litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura 

ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo 

do tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma 

realidade multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado 

momento, constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a 

sua perceção e os seus interesses específicos (Abreu e Correia, 2001). 

 

Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem 

também uma componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999 in Abreu e 

Correia, 2001), que fundamenta o seu papel na construção da identidade local, tal 

como salientado na Convenção Europeia da Paisagem12.  

 

Metodologia geral 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases, que consistiram na 

caracterização biofísica, seguida da caracterização e classificação da paisagem, 

através da definição de unidades visuais, que servem de base à análise paisagística 

da área de estudo. 

 

                                                 
12 Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro.  
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A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área das 

Concessões Mineiras, acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de 

aproximadamente 2 km.  

 

Fase 1 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com um caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação 

do território. A análise e representação gráfica foi realizada em ambiente SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica), utilizando o software ArcGis e as extensões 

3D Analyst e Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nível, dos pontos 

cotados e a rede hidrografia das Cartas Militares n.º 54 e 55, à escala 1:25.000 

(IGeoE). 

 

Foram também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem, 

nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo, os sistemas ecológicos e os 

recursos hídricos, que se encontram descritos ao longo do presente relatório, nas 

alíneas próprias. 

 

 Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos 

pontos notáveis da paisagem. 

- Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível 

obter uma primeira perceção da estrutura do relevo. 

- Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada. 

Neste caso concreto foi adotada a seguinte classificação: 

 
Classe de declive (%) Tipo de relevo 

<2,5 Plano 

2,6 - 5 Suave 

6 - 10 Moderado 

11 - 25 Acentuado 

26 - 45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

 Ocupação do solo 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto 

expressão das ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, 

cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das 

interações operadas sobre esse sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou 

menos artificializada. 
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A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS2015, disponibilizada pelo IGP, nas cartas militares e em imagens de satélite das 

plataformas Bing Maps, Google Maps e da ESRI. Esta informação foi atualizada com 

recurso a trabalho de campo. 

 

Fase 2 - Caracterização e classificação paisagística 

Nesta fase foi realizada a caracterização da unidade de paisagem e a definição de 

unidades visuais para a área de estudo, tendo posteriormente sido realizada a sua 

classificação paisagística. 

 

 Unidades de paisagem e unidades visuais 

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) 

definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e 

caracterização da paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes autores, 

as UP são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes. 

Uma UP tem também uma certa coerência interna e um caráter próprio, 

identificável no interior e no exterior.  

 

Após a identificação e caracterização da UP na área de estudo, foram definidas as 

unidades visuais (UV) para a área de estudo, tentando identificar e conhecer os 

padrões específicos de organização do território, à escala de análise considerada. 

Para cada UV foram considerados os elementos constituintes da paisagem que a 

distingue das restantes, relacionados com as classes de relevo e de uso do solo e ou 

outros elementos considerados relevantes (valores e intrusões visuais). 

 

 Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes 

níveis de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UV definidas, 

como forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a 

uma metodologia qualitativa que incorpora parâmetros biofísicos, humanizados e 

estéticos, que apesar da sua subjetividade, pretendem avaliar as características 

visuais da paisagem.  

 

A qualidade visual da paisagem (QVP) resulta da conjugação das características do 

local, resultante dos principais elementos do território (relevo e uso do solo), 

juntamente com a perceção do observador em termos visuais e estéticos. A QVP foi 

avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada uma das UV introduzida 

pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, uso de solo, 

valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos.  
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Qualidade visual da paisagem (QVP) 

Parâmetros biofísicos: - Fisiografia 

- Presença de água 

- Valores biológicos 

Parâmetros 

humanizados: 

- Usos do solo  

- Grau de humanização e artificialização 

- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 

- Intrusões visuais/ elementos dissonantes 

 

A classificação da QVP foi realizada pelo cruzamento das UV e das tipologias de uso 

do solo existentes, agregadas de acordo com as qualidades visuais (usos) que se 

consideram semelhantes, nomeadamente áreas urbanas, outras áreas artificiais 

(industriais, áreas de extração de inertes e principais vias de comunicação), áreas 

agrícolas e áreas florestais e matos. Acrescido de outros elementos que se destacam 

neste território, nomeadamente os valores e as intrusões visuais. 

 

Deste modo, foi constituída uma grelha com células de 25 m, a partir da qual se 

atribuiu valores de qualidade visual de nula (QVP1) a alta (QVP4). Sendo considerado 

que uma célula com qualidade visual nula corresponde a uma área bastante 

artificializada, sem interesse paisagístico, e uma célula de qualidade visual alta 

corresponde a uma área com valores paisagísticos singulares. 

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a 

maior ou menor capacidade da UV de suportar o impacte visual. Esta depende 

essencialmente do designado parâmetro de visibilidade, que está dependente da 

morfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau 

de exposição das componentes da paisagem aos observadores sensíveis. Deste modo, 

a CAVP indica a capacidade que determinada paisagem tem para absorver 

visualmente modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade 

visual.  

 
Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de 

visibilidade: 

- Exposição visual ou campo visual 

- Potenciais observadores sensíveis  

 

A partir do COS2015 foram selecionadas as povoações inseridas na área de estudo, 

considerados pontos de observação potenciais, tal como pontos de observação ao 

longo das principais vias. Para cada ponto de observação foi atribuída a altitude 

média dos potenciais observadores (1,65 m) e um raio de observação máximo de 

2 km. Para os pontos de observação considerados, foi realizada a simulação da sua 

bacia visual, utilizado a extensão do ArcGIS, Spatial Analyst, e tendo por base a 

hipsometria (grelha com células de 25 m).  

 

A CAVP foi considerada, de acordo com o somatório das bacias visuais geradas a 

partir de cada um dos potenciais pontos de observação. Tendo sido aplicada uma 
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classificação de muito alta (CAVP1), a células sem potenciais observadores sensíveis, 

a baixa (CAVP4), às células com mais potenciais observadores sensíveis.  

 

A avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na capacidade que 

a paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade 

sensorial/ visual, resultando da conjugação da QVP com a CAVP. É tanto mais 

elevada quanto mais elevada for a QVP e quanto mais baixa a CAVP. A SVP de cada 

uma das UV resulta da seguinte classificação: 

 

QVP         CAVP CAVP1. muito alta CAVP2. alta CAVP3. média CAVP4. baixa 

QVP1. nula SVP1. baixa SVP1. baixa SVP1. baixa SVP2. média 

QVP2. baixa  SVP1. baixa SVP1. baixa SVP2. média SVP3. alta 

QVP3. média SVP1. baixa SVP2. média SVP2. média SVP3. alta 

QVP4. alta  SVP2. média SVP2. média SVP3. alta SVP4. muito alta 

     

SVP SVP1. baixa SVP2. média SVP3. alta SVP4. muito alta 

 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com sensibilidade baixa é uma 

paisagem que pode suportar grandes alterações, mediante certas restrições próprias 

do local. Por outro lado, uma paisagem com uma sensibilidade muito alta, não se 

apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar 

deterioração das suas características e da qualidade paisagística.  

 

4.6.3. Caracterização de base 

 

1) Caracterização biofísica 

 Análise fisiográfica 

Pela análise da Figura 4.23, onde estão representadas as principais linhas de relevo, 

verifica-se que na área de estudo ocorre relevo ondulado, em que a zona das 

Concessões Mineiras e do núcleo de exploração corresponde a uma zona de cabeços, 

abrangendo o festo secundário que separa a rib.ª dos Reis Magnos da rib.ª de 

Alvarães. Analisando a hipsometria (Figura 4.24), verifica-se que a altitude na área 

de estudo varia entre os 20 m (no vale do rio Neiva) e os 270 m (a sudeste). Nas 

Concessões as cotas variam entre os 38 m e os 69 m, e a área do núcleo de 

exploração desenvolve-se num terreno com cotas que variam entre os 48 e os 66 m. 

 

Uma análise mais detalhada do relevo, ao nível dos declives presentes (Figura 4.25), 

permite verificar que o relevo é predominantemente plano a ondulado a moderado a 

acentuado a sudeste. A área de implantação das Concessões Mineiras insere-se num 

terreno com relevo plano a suave, com declives a variar entre o 1% e os 13% (a 

sudoeste). A área do núcleo de exploração apresenta declives entre o 1% e os 12%. 
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 Ocupação do solo 

A principal tipologia de uso do solo na área de estudo é o uso florestal (floresta de 

produção) e áreas artificializadas (uso urbano e indústria extrativa), tal como 

mostra a Figura 4.25 e a caraterização mais detalhada do uso do solo na alínea 4.4.3 

do presente relatório.  

 

 

Figura 4.23 – Paisagem – linhas fundamentais do relevo. 
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Figura 4.24 – Paisagem – hipsometria. 
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Figura 4.25 – Paisagem – declives. 

 

2) Caracterização paisagística 

 Unidades de paisagem  

A área de estudo insere-se na região de “Entre Douro e Minho”, na unidade de 

paisagem UP4 “Entre Lima e Cávado” (Figura 4.26). As suas principais características 

encontram-se descritas nos parágrafos seguintes, com base em Abreu et al. (2004). 
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Figura 4.26 – Unidades de Paisagem. 
 

UP 4 – Entre Lima e Cávado 

UP que abarca uma significativa diversidade de situações paisagísticas devido ao seu desenvolvimento no 
sentido nascente - poente (desde as faldas do Gerês até ao mar) e norte - sul (entre as encostas médias dos 
vales do Lima e do Cávado), passando por cabeços que ultrapassam os 400 m (a nascente, os 600 m) e por 
vales ainda bem marcados. Trata-se de uma unidade de paisagem com um relevo no geral vigoroso e com 
altitudes superiores a 200 m, com exceção da faixa litoral, bem como de grande parte dos vales do Neiva e 
do Homem. 

Esta é mais uma unidade em que está bem presente o carácter da paisagem minhota: 

- Uma forte ocupação humana, embora menos densa do que nas terras baixas dos principais vales, 
encontrando-se grande parte dos centros urbanos em altitudes inferiores a 200 m; rede viária também 
densa, só fugindo das zonas de maior altitude. 

- Um zonamento bem visível e no geral ajustado às características  biofísicas presentes: as parcelas agrícolas 
e alguns prados ao longo dos vales ou subindo as encostas junto aos povoados (socalcos); as vinhas, olivais 
e matas cobrindo grande parte das encostas; matas, matos e pastagens nos cabeços e zonas mais altas, 
desabrigadas e com solos de baixa ou muito baixa fertilidade. 

- Um património construído denso e variado - numerosas igrejas e capelas (parte delas associadas a 
importantes romarias), torres e solares, mosteiros, monumentos arqueológicos, arquitetura rural, etc. 

- A habitual e constante presença da cor verde, no outono e inverno, matizada pelos castanhos e cinzentos; 
a humidade sempre sentida, quer através da vegetação viçosa (com exceção das zonas de maior altitude), 
dos rios e ribeiros caudalosos como, ainda, das chuvas e nevoeiros que frequentemente ocorrem ao longo 
do ano. 

Diagnóstico: 
Esta unidade de paisagem apresenta-se com uma identidade baixa a média, quer devido à sua relativa 
diversidade como aos traços comuns com outras unidades minhotas que separam os principais vales desta 
região (com a unidade "Entre Minho e Lima", por exemplo). Pelas mesmas razões, trata-se de uma unidade 
que não apresenta características únicas ou raras.  
No que diz respeito à coerência de usos (adequação às características biofísicas do território e 
multifuncionalidade) no interior desta UP, pode afirmar-se que é no geral razoável. Como exceções são de 
assinalar algumas das mais recentes áreas edificadas na faixa litoral (comprometendo o seu equilíbrio 
funcional e ecológico), bem como a presença, em zonas de encostas altas e cabeços, de algumas grandes 
manchas contínuas de matas monoespecíficas (principalmente pinheiro bravo e, também, eucalipto). 
Quanto à "riqueza biológica" desta unidade de paisagem, ela será no geral média, uma vez que combina 
zonas de matos e matas com a presença de um mosaico agro-pastoril razoavelmente equilibrado. As 
referências à existência de espécies vegetais e animais com valor para a conservação - Paisagem Protegida 
do Litoral de Esposende, para sul da foz do Neiva, - levam a considerar aquela zona litoral como tendo uma 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Caracterização da situação de referência 

 

4-65

UP 4 – Entre Lima e Cávado 

"riqueza biológica" média a alta. 

A existência de zonas altas e, por vezes, sem obstáculos significativos leva a que sejam comuns, nestas 
situações, as sensações de profundidade e grandeza associadas à paisagem. Nas encostas baixas e nos vales, 
já os relevos envolventes determinam uma escala de paisagem bem diferente, com uma profundidade 
reduzida a limites próximos. Ao contrário de um sentimento de calma e suavidade que se verifica em dias de 
primavera ou verão, principalmente nas encostas e cabeços desarborizados, mais altos e expostos às 
intempéries, é frequente durante o inverno a sensação de desconforto e de agressividade provocada pelo 
clima rigoroso. Na estreita faixa litoral e a partir dos baixos relevos que a limitam a nascente, sente-se a 
forte presença do oceano, bem como os frequentes nevoeiros, brisas ou ventos intensos associados à 
proximidade do mar. Também nesta faixa é percetível a desordem na distribuição de construções ao longo 
das principais vias. 
Fonte: adaptado de Abreu et al. (2004). 

 

 Unidades visuais (UV) 

A análise paisagística da área de estudo resultou da conjugação da caracterização 

biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Figura 4.23 a 4.24) e da 

ocupação do solo (Figura 4.25), permitindo a definição de duas unidades visuais 

(UV), representadas na (Figura 4.27). As principais características das UV definidas 

encontram-se no Quadro 4.17. 

 
Quadro 4.17 – Descrição das unidades visuais da área de estudo. 

Unidades visuais Descrição geral 

UV1 – Mosaico 

rural 

Área de encostas e vales suaves, onde predomina o uso agrícola e os aglomerados 

rurais que forma praticamente um continuo ao longo das principais vias. 

UV2 – Áreas 

florestais 

Área com tendência a apresentar relevos mais pronunciados, onde predomina a 

floresta de produção e diversas áreas de indústria extrativa. 

A área das Concessões Mineiras e do núcleo de exploração insere-se 

predominantemente nesta UV. 
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Figura 4.27 – Paisagem – uso do solo e UV. 

 

Classificação paisagística 

 Qualidade visual da paisagem (QVP) 

De acordo com as tipologias de uso presentes na área de estudo, foi constituída uma 

grelha com células de 25 m, a partir da qual se atribuíram os valores de qualidade 

visual apresentados no Quadro 4.18. 
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Quadro 4.18 – Classificação da QVP por UV e por tipologia de uso do solo. 

Tipologias de uso do solo QVP 

Povoações  QVP3. média 

Outras áreas artificiais QVP1. nula 

Agricultura  QVP3. média 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais QVP4. alta 

Florestas de produção QVP3. média 

Floresta de folhosas e outros carvalhos QVP4. alta 

Matos QVP3. média 

Corpos de água – lagoas  QVP3. média 

 

 
Figura 4.28 – Paisagem – qualidade visual da paisagem. 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Figura 4.28 e no 

Quadro 4.19. Verifica-se que ocorrem predominantemente áreas de QVP média 

(91%) associadas ao uso predominantemente agrícola e florestal. A QVP elevada 
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encontra-se associada à presença de floresta com folhosas e outros carvalhos (5%), e 

a QVP nula corresponde a áreas artificiais associadas à indústria extrativa e outras 

indústrias (4%).  

 
Quadro 4.19 – Classificação da QVP na área de estudo e nas unidades visuais consideradas. 

QVP Área de estudo  UV1 UV2 

 Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

QVP1. nula 129,2 4,3 78,0 3,6 51,2 6,1 

QVP3. média 2.749,5 90,9 1.982,6 90,6 766,9 91,7 

QVP4. alta 146,5 4,8 128,2 5,9 18,4 2,2 

Total 3.025,2 100,0 2.188,8 100,0 836,5 100,0 

 

 Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

A CAVP foi considerada de acordo com o somatório das “bacias visuais” geradas a 

partir de cada um dos potenciais pontos de observação considerados (Figura 4.29), 

obtendo-se assim a frequência de observação. Para os pontos de observação 

considerados, num total de 85 localizados nos aglomerados populacionais, foi 

realizada a simulação da sua “bacia visual”, tendo-se verificado que ocorrem num 

máximo 22 potenciais observadores para uma determinada célula. Deste modo, de 

acordo com o número de potenciais observadores, foi realizada uma classificação da 

CAVP das células (Quadro 4.20). 

 
Quadro 4.20 – Classificação da CAVP e nas unidades visuais consideradas. 

N.º de potenciais observadores numa célula CAVP 

0 CAVP1. muito alta 

1-7 CAVP2. alta 

8-15 CAVP3. média 

16-22 CAVP4. baixa 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Figura 4.30 e no 

Quadro 4.21. A área de estudo apresenta uma CAVP predominantemente alta (64%) a 

média (33%), decorrente do elevado número de observadores sensíveis. Em relação 

às UV a que apresenta maior CAVP é a UV1, com CAVP alta a representar 69% da UV 

enquanto na UV2 a CAVP é alta (50%) a média (42%). 

 
Quadro 4.21 – Classificação da CAVP na área de estudo e nas unidades visuais consideradas. 

CAVP Área de estudo  UV1 UV2 

 Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

CAVP1. muito alta 79,3 2,6 25,1 1,2 54,2 6,5 

CAVP2. alta 1.926,2 63,8 1.508,6 69,1 417,7 50,0 

CAVP3. média 984,2 32,6 633,7 29,0 350,5 41,9 

CAVP4. baixa 30,2 1,0 16,6 0,8 13,6 1,6 

Total 3.020,0 100,0 2.184,1 100,0 835,9 100,0 
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Figura 4.29 – Paisagem – capacidade de absorção visual da paisagem. 

 

 Sensibilidade visual da paisagem (SVP) 

A análise da SVP (Figura 4.30 e Quadro 4.22) permite verificar que grande parte da 

área de estudo apresenta uma sensibilidade média (91% da área de estudo) uma SVP 

alta em 3% da área de estudo e uma SVP baixa em 7%.  Quanto às UV a que 

apresenta uma maior sensibilidade visual é a UV1, decorrente essencialmente do 

elevado número de observadores sensíveis.  
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Quadro 4.22 – Classificação da SVP na área de estudo e nas unidades visuais consideradas. 

SVP 
Área de estudo  UV1 UV2 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

SVP1. baixa 201,7 6,7 99,8 4,6 101,9 12,2 

SVP2. média 2.732,4 90,5 2.015,4 92,3 717,0 85,8 

SVP3. alta 85,9 2,8 68,8 3,2 17,0 2,0 

SVP4. muito alta - - - - - - 

Total 3.020,0 100,0 2.184,1 100,0 835,9 100,0 

 

 
Figura 4.30 – Paisagem – sensibilidade visual da paisagem. 
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4.7. Qualidade do ar 

 

4.7.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade do ar na área do projeto foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Análise dos dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos a nível local e 

regional. 

- Identificação dos recetores sensíveis. 

 

O objetivo ambiental é garantir o cumprimento dos valores limite dos poluentes 

atmosféricos definidos na legislação nacional aplicável. 

 

4.7.2. Metodologia 

 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foram consultados o 

Relatório de Análise Estatística dos Dados de Qualidade do Ar da Região Norte, de 

2013, e os dados de qualidade da estação de monitorização mais próxima da área do 

projeto. Foi ainda analisada a informação sobre fontes de poluentes atmosféricos 

através da análise do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, 

disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da 

Agência Portuguesa do Ambiente. A nível local, foi realizada uma visita para 

identificar as fontes de emissão de poluentes atmosféricos existentes na zona 

envolvente ao projeto e os potenciais recetores sensíveis. 

 

A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos a nível concelhio teve por base 

os dados do relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015” 

APA (2017). 

 

4.7.3. Caracterização de base 

 

A área do projeto encontra-se inserida na zona “Norte Litoral”, área com 

características homogéneas em termos de qualidade de ar, ocupação do solo e 

densidade populacional. Esta zona está dotada de uma estação de monitorização de 

fundo da qualidade do ar – a estação rural Minho-Lima, localizada a 18 km a norte 

da área do projeto (Quadro 4.23). 

 
Quadro 4.23 – Poluentes e data de início de funcionamento da estação de monitorização. 

Poluente Símbolo Minho-Lima 

Monóxido de Azoto NO 11-03-2005 

Dióxido de Azoto NO2 11-03-2005 

Óxidos de Azoto NOX 11-03-2005 

Ozono O3 11-03-2005 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Caracterização da situação de referência 

 

4-72

Poluente Símbolo Minho-Lima 

Dióxido de Enxofre SO2 11-03-2005 (*) 

Partículas <10 µm PM10 11-03-2005 

Partículas <2,5 µm PM2,5 11-03-2005 

Nota: (*) Este parâmetro deixou de ser monitorizado a 31-12-2011. 

 

Com base no Relatório da Qualidade do Ar da Região Norte13 de 2013, apresenta-se 

de seguida a análise dos resultados obtidos na estação Minho-Lima. 

 

No que diz respeito ao Dióxido de Azoto, e segundo o estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro, verifica-se que em 2013 foi cumprido o valor 

limite para a proteção da saúde humana e não foram registadas excedências ao 

limiar de alerta. Os níveis críticos para a proteção da vegetação também não foram 

ultrapassados. 

 

Relativamente ao Ozono, em 2013 a estação Minho-Lima registou 35 ultrapassagens 

do Valor Alvo de Proteção da Saúde Humana, situação que já ocorreu em 2007 e 

2012. Esta estação não ultrapassou o Valor Alvo de Proteção da Vegetação. No 

entanto, foi registada em 2013 uma ultrapassagem ao limiar de informação ao 

público, mas nenhuma ultrapassagem ao limiar de alerta. 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão (PM10), em 2013 não foi ultrapassado 

o valor limite para a Proteção da Saúde Humana, quer em termos de número de 

ocorrências de médias diárias superiores a 50 μg/m3, quer em termos de média 

anual. As Partículas em Suspensão (PM2,5) são monitorizadas nesta estação, no 

entanto uma avaria em 2013 deixou o analisador fora de funcionamento. 

 

Analisando os dados de 2016 relativos a esta estação, verifica-se que a eficiência de 

funcionamento da estação foi apenas de 17,8% para os poluentes Monóxido de 

Azoto, Dióxido de Azoto, Ozono e Óxidos de Azoto, e de 9% para as PM10. Não foram 

registados quaisquer dados para as PM2,5. As médias dos dados disponíveis mostram 

o cumprimento dos valores-limite de emissão para todos os poluentes. 

 

Índice de qualidade do ar 

A classificação do índice de qualidade do ar na região “Norte Litoral” é bastante 

escassa, não havendo dados para os últimos anos consecutivos, estando o ano mais 

recente classificado em menos de metade dos dias do ano. Ainda assim, verifica-se a 

prevalência do número de dias com índice “bom” e “muito bom”, em detrimento do 

número de dias com índice “médio” e “fraco”. 

 

                                                 
13 O último relatório anual da qualidade do ar na região Norte emitido pela CCDR-Norte é relativo a 2013. 
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Fonte: Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr), consultado em janeiro de 2018. 

Figura 4.31 – Índice de qualidade do ar na região do Norte Litoral em 2013 e 2015. 

 

Fontes de poluição 

Em 2015, nas NUT III Alto Minho e Cávado o principal setor responsável pelas 

emissões de gases com efeito de estufa foi o setor dos transportes rodoviários, 

responsável por 39,3% e 41,8%, respetivamente, das emissões de CO2eq. Este setor 

foi seguido do setor da indústria14 na NUT III Cávado (21,2%) e pelas emissões 

naturais15 na NUT III Alto Minho (17,2%), tendo a indústria registado 13% das 

emissões (APA, 2017). 

 

No concelho de Barcelos, o setor com maiores emissões de gases com efeito de 

estufa foi o setor dos transportes rodoviários com 33,8% das emissões 

(175.388 ton CO2eq), seguido do setor industrial (26,5%) e do setor agropecuário16 

(20,5%). Por sua vez, no concelho de Viana do Castelo as maiores emissões registam-

se no setor dos transportes rodoviários com 38,2% das emissões de CO2eq 

(133.293 ton CO2eq), seguido do setor industrial (23,1%) e do setor dos resíduos17 

(21,5%) (APA, 2017). 

 

No Quadro 4.24 apresenta-se a lista das instalações que constituem as maiores 

fontes industriais de poluentes atmosféricos num raio de 10 km na envolvente da 

área do projeto. 

 

 

                                                 
14 Refinação de Petróleo; Combustão Indústria Transformadora; Produção Industrial: Cimento, Cal, Vidro, Ácido Nítrico, 
Outra Química; Ferro e Aço (Siderurgias); Aplicações de Revestimento; Pasta e Papel; Alimentar e de Bebidas; 
Processamento de Madeira; Outra Produção (APA, 2017). 
15 Incêndios florestais e Emissões biogénicas de compostos orgânicos voláteis não-metánicos (APA, 2017). 
16 Fermentação Entérica, Gestão de Efluentes pecuários, Emissões indiretas-Gestão de Efluentes pecuários (APA, 2017). 
17 Deposição de resíduos no solo, Compostagem e Digestão Anaeróbia, Incineração de Resíduos, Gestão de Águas 
Residuais e Outros: queima biogás e incêndios áreas urbanas (APA, 2017). 
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Quadro 4.24 – Instalações com registo de emissões e transferências de poluentes, em 2016, num raio de 10 km 

da área do projeto. 

CAE principal Estabelecimento 
N.º 

trab. 

Regime de 

laboração 

Distância à área 

do projeto (km) 

17120 – Fabricação de papel e de 

cartão (exceto canelado) 
Europa&c Kraft Viana 310 

24h/24h 

12 meses 
7,0 (a N) 

20141 – Fabricação de resinosos e 

seus derivados 
Eurochemicals - Portugal, S.A. 16 

24h/24h 

11 meses 
3,3 (a E) 

23321 – Fabricação de tijolos 
Fábricas Jerónimo Pereira 

Campos, Filhos, S.A. 
13 Outro 0,870 (a N) 

25401 – Fabricação de armas de 

caça, de desporto e defesa 

BROWNING-VIANA, Fáb. Armas e 

Art. Desporto, S.A. 
399 Outro 2,8 (a E) 

25610 – Tratamento e revestimento 

de metais 

Lacoviana Tratamento e Lacagens 

de Alumínio de Viana, Lda. 
90 Outro 2,7 (a E) 

Gamil - Galvanização do Minho, 

Lda. 
29 Outro 2,3 (a E) 

27320 – Fabricação de outros fios e 

cabos elétricos e eletrónicos 
Essex Portugal Unipessoal Lda. 88 

24h/24h 

11 meses 
2,7 (a E) 

38212 – Tratamento e eliminação 

de outros resíduos não perigosos 

Unidade da RESULIMA – Viana do 

Castelo (Aterro e Triagem) 
14 

24h/24h 

12 meses 
2,5 (a E) 

Fonte: SNIAmb (2017). 

 

No interior do núcleo de exploração existe ainda a instalação industrial licenciada, 

propriedade do proponente. Nesta instalação localiza-se a unidade de classificação/ 

lavagem de areias, a unidade de filtro-prensagem/ secagem e uma oficina de 

manutenção. As atividades desenvolvidas nesta instalação são responsáveis 

principalmente pela emissão de partículas em suspensão, e por compostos orgânicos 

voláteis (COV), óxidos de azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2) devido ao 

funcionamento dos equipamentos. 

 

Na envolvente próxima da área do projeto as principais fontes de poluentes 

atmosféricos são o tráfego rodoviário que circula na rede viária local. O tráfego 

rodoviário é responsável pela emissão de poluentes atmosféricos como o monóxido 

de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e 

partículas em suspensão.  

 

Recetores sensíveis 

No interior das Concessões Mineiras existem recetores sensíveis. A habitação mais 

próxima localiza-se a oeste do limite do núcleo de exploração, a 91 m em linha reta. 

 

Na direção dos ventos dominantes, os aglomerados mais próximos são Alvarães (zona 

sul do aglomerado) a sudoeste e Barroselas a nordeste. Ambos encontram-se a cerca 

de 1 km do centro do núcleo de exploração. 
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4.8. Clima e alterações climáticas 

 

Na caracterização do clima e alterações climáticas na área de estudo, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Análise do clima, através do estudo da variação mensal e anual da temperatura, 

precipitação e humidade relativa, velocidade e direção do vento. 

- Balanço do carbono da área do projeto. 

 

O objetivo ambiental é contribuir para a mitigação das alterações climáticas. 

 

4.8.1. Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação mais próxima da área do projeto – Estação climatológica 

de Viana do Castelo, para o período 1971-2000. 

 

As Alterações Climáticas são identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na 

atualidade. Para fazer face a este problema existem essencialmente duas linhas de 

atuação – mitigação e adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa 

reduzir a emissão de gases com efeito de estufa (GEE), a adaptação é o processo 

que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das alterações climáticas 

nos sistemas biofísicos e socioeconómicos (APA18, 2018). Assim, será avaliada a 

influência das alterações climáticas sobre o projeto, através da análise de 

vulnerabilidades do território e a consequente adaptação necessária do projeto para 

as minimizar, e a influência do projeto sobre as alterações climáticas, por forma a 

determinar como o projeto poderá mitigar a sua contribuição para as alterações 

climáticas. 

 

Serão apresentados os dados obtidos no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local19 

(2016), que tem como objetivo iniciar um processo contínuo de elaboração de 

Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas e a sua integração nas 

ferramentas de planeamento municipal. Para isso será apresentado o diagnóstico 

efetuado pelo concelho de Viana do Castelo, uma vez que o concelho de Barcelos 

não foi beneficiário desta medida. 

 

Para a caracterização do balanço de carbono na área do projeto foi considerado o 

uso atual do solo apresentado na Carta de Ocupação do Solo de 2015 (COS2015) e a 

estimativa das emissões de poluentes atmosféricos apresentadas no relatório 

“Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015” da APA (2017). Foi ainda 

consultada bibliografia da especialidade para estimar a Produtividade Líquida dos 

                                                 
18 http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81 
19 http://climadapt-local.pt/ 
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Ecossistemas e assim concluir sobre o balanço de carbono na área do projeto. Esta 

análise será apresentada para toda a área das Concessões Mineiras e individualizada 

para o núcleo de exploração. 

 

4.8.2. Análise climática 

 

A caracterização climatológica da área de estudo teve por base os valores das 

normais climatológicas da estação de Viana do Castelo (41º42’ N; 08º48’ W), a 16 m 

de altitude e situada a cerca de 9 km a noroeste da área do projeto. 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Viana do Castelo 

foi de 14,8ºC, com a temperatura média mensal máxima a atingir 20,5ºC em julho. A 

temperatura média mensal mínima foi de 9,5ºC em janeiro. A evolução anual dos 

valores médios mensais da temperatura pode ser observada na Figura 4.32. 
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Figura 4.32 – Valores médios mensais da temperatura do ar registados na estação de Viana do 

Castelo. 

 

Precipitação 

A precipitação média anual observada na estação de Viana do Castelo foi de 

1.470,2 mm e distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano, sendo dezembro 

o mês consideravelmente mais chuvoso, com 228,3 mm. A estação seca é marcada 

por valores de precipitação muito baixos, com destaque para julho e agosto com 

28,4 e 30,6 mm, respetivamente. A Figura 4.33 representa a variação dos valores 

médios mensais da precipitação no período considerado, para a estação em análise. 
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Figura 4.33 – Valores médios mensais da precipitação registados na estação de Viana do Castelo. 

 

Humidade relativa 

O padrão anual da humidade relativa registado para o concelho de Viana do Castelo 

apresenta algumas diferenças de comportamento às 9h, 15h e 21h, com médias de 

89%, 72% e 88%, respetivamente. São os meses entre maio e julho que apresentam 

os valores mais baixos às 9h, agosto e setembro às 15h, e abril às 21h. Os valores 

mais elevados observam-se entre outubro e fevereiro. A evolução anual dos valores 

médios mensais da humidade relativa pode ser observada na Figura 4.34. 
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Fonte: Adaptado de PMDFCI/Caderno I (2013). 

Figura 4.34 – Valores médios mensais da humidade relativa registados na estação de Viana do Castelo. 
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Vento 

O regime de ventos na estação de Viana do Castelo caracteriza-se em termos médios 

anuais (Figura 4.35) pela predominância de ventos de nordeste (com uma frequência 

de 18,2% e uma velocidade média de 6,0 km/h), seguindo-se o quadrante de 

sudoeste (com uma frequência de 15,4% e uma velocidade média de 10,8 km/h). Os 

períodos de calmaria não excedem os 3% em termos de média anual. A velocidade 

média anual mais elevada de 12,6 km/h é de sul. 
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Fonte: Adaptado de PMDFCI/Caderno I. 

Figura 4.35 – Rosa dos ventos na estação de Viana do Castelo. 

 

Em relação à distribuição dos ventos ao longo do ano, verifica-se que o vento é 

predominantemente de nordeste entre outubro e abril, e de sudoeste entre maio e 

setembro. As maiores velocidades ocorrem de setembro a março do quadrante sul, e 

do quadrante noroeste de abril a agosto. 

 

4.8.3. Vulnerabilidades territoriais com origem nas alterações climáticas 

 

No âmbito do projeto ClimAdaPT.Local (2016) foram analisadas as principais 

alterações climáticas projetadas para o concelho de Viana do Castelo (Quadro 4.25). 

Pela proximidade territorial e semelhanças ambientais e sociais, considera-se que os 

resultados obtidos para o concelho de Viana do Castelo são também aplicáveis ao 

concelho de Barcelos. 
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Quadro 4.25 – Principais alterações climáticas projetadas para o concelho de Viana do Castelo até ao final do 

século XXI. 

Variável climática Sumário Alterações projetadas 

 

 
Diminuição da 

precipitação média anual 

Média anual 

Diminuição da precipitação média anual no final do séc. XXI, 

podendo variar entre 5% e 21%. 

Precipitação sazonal 

Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara 

(entre -14% e +18%), projetando-se uma diminuição no resto do 

ano, que pode variar entre 7% e 31% na primavera e entre 6% e 

29% no outono. 

Secas mais frequentes e intensas 

Diminuição do número de dias com precipitação, entre 11 e 

28 dias por ano. 

Aumento da frequência e intensidade das secas no sul da Europa 

[IPCC, 2013]. 

 

 
Aumento da temperatura 

média anual, em especial 

das máximas 

Média anual e sazonal 

Subida da temperatura média anual, entre 2ºC e 4ºC, no final do 

século. Aumento acentuado das temperaturas máximas no verão 

e outono (entre 2ºC e 5ºC). 

Dias muito quentes 

Aumento do número de dias com temperaturas muito altas 

(≥35ºC), e de noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥20ºC. 

Ondas de calor 

Ondas de calor mais frequentes e intensas. 

 

 
Subida do nível médio da 

água do mar 

Média 

Aumento do nível médio do mar entre 0,17 m e 0,38 m para 

2050, e entre 0,26 m e 0,82 m até ao final do séc. XXI (projeções 

globais) [IPCC, 2013]. Outros autores indicam um aumento que 

poderá chegar a 1,10 m em 2100 (projeções globais) [Jevrejeva 

et al., 2012]. 

Eventos extremos 

Subida do nível médio do mar com impactos mais graves, quando 

conjugada com a sobrelevação do nível do mar associada a 

tempestades (storm surge) (projeções globais) [IPCC, 2013]. 

 

 
Aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação 

Fenómenos extremos 

Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação 

intensa ou muito intensa (projeções nacionais) [Soares et al., 

2015]. 

Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e 

vento forte (projeções globais) [IPCC, 2013]. 
Fonte: ClimAdaPT.Local (2016). 

 

4.8.4. Balanço do carbono 

 

O sequestro de carbono numa área florestal ou agrícola traduz-se na quantidade de 

carbono que é fixado pela vegetação e que pode ser acumulado a longo prazo pelo 

ecossistema (biomassa perene e matéria orgânica do solo) (Correia, 2008; Silva, 

2010). O balanço anual de carbono no ecossistema, correspondente à Produtividade 

Líquida do Ecossistema (PLE), é quase sempre positivo porque, descontando as 

perdas resultantes da respiração e mortalidade dos tecidos vegetais, o carbono é 

acumulado nos tecidos vegetais de longa duração e no solo (Correia, 2008). 
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Com base na análise do uso atual do solo na área de estudo (COS2015) foi possível 

estimar o potencial para sequestro de carbono (Quadro 4.26). Uma vez que o cálculo 

do sequestro do carbono requer informação adicional (idade das árvores, densidade 

de árvores na parcela, altura dominante, área basal, entre outros), optou-se por 

estimar um intervalo de carbono sequestrado em detrimento de um valor médio20. 

 
Quadro 4.26 - Áreas com potencial para sequestro de carbono e estimativa de sequestro de carbono. 

Usos do solo com 

potencial para 

sequestro de carbono 

Área (ha) 

Fator de 

sequestro (*) 

(ton C/ano) 

CO2 sequestrado (ton CO2/ano) 

Concessões 

Mineiras 

Núcleo de 

exploração 
Min. Max. 

Concessões 

Mineiras 

Núcleo de 

exploração 

Min. Max. Min. Max. 

Florestas de outras 

folhosas 
3,46 I 5,4 68,4 I 

Florestas de eucalipto 101,34 37,15 5,5 32,0 2.042,5 11.883,9 748,7 4.355,8 

Usos agrícolas (**) 24,23 I 1,9 2,1 168,7 186,4 I I 

Florestas de pinheiro 

bravo 
84,48 18,66 15,0 26,0 4.643,6 8.049,0 1.025,7 1.777,9 

Matos 8,45 2,71 SD SD SD SD SD SD 

Total 6.923,3 20.187,7 1.774,4 6.133,8 

Fonte: (*) Silva (2010) e Rodrigues et al. (2012). 
Notas: (**) Culturas temporárias de sequeiro e regadio e Sistemas culturais e parcelares complexos; I – uso inexistente na área; SD – 
uso com potencial para sequestro de carbono, mas com PLE desconhecido. 

 

Atendendo às emissões registadas em 2015 no concelho de Barcelos e Viana do 

Castelo (APA, 2017), verifica-se que a área das Concessões Mineiras permite 

sequestrar entre 0,80% e 2,32% das emissões de GEE de ambos os concelhos, e entre 

1,30% e 3,79% das emissões de CO2. Considera-se este valor significativo, atendendo 

a que esta área representa apenas 0,47% da área dos dois concelhos. 

 

A área do núcleo de exploração permite sequestrar uma quantidade menor de 

carbono, pela menor área que apresenta. Ainda assim, é capaz de sequestrar entre 

0,20% e 0,71% das emissões de GEE de ambos os concelhos, e entre 0,33% e 1,15% 

das emissões de CO2. Esta área representa apenas 0,16% da área dos dois concelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Quando a bibliografia apresenta valores diferentes de PLE para o mesmo uso do solo, foi considerado o valor mais 
baixo e o valor mais elevado para o cálculo do intervalo, de entre os valores indicados. 
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4.9. Ambiente sonoro 

 

4.9.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do ambiente sonoro na zona do projeto, foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Caracterização acústica – níveis sonoros e fontes de ruído. 

- Análise da suscetibilidade ao ruído da área envolvente. 

 

O objetivo ambiental é manter um ambiente sonoro compatível com os usos 

presentes. 

 

4.9.2. Metodologia 

 

No âmbito da caracterização do ambiente sonoro, foram identificadas as fontes de 

ruído existentes e efetuada a análise da suscetibilidade ao ruído da zona envolvente 

à área de implantação do projeto, com recurso a cartografia militar e imagens de 

satélite. A informação cartográfica foi atualizada através da realização de trabalho 

de campo. 

 

A caracterização acústica foi realizada através de medições em dois pontos 

localizados na envolvente do núcleo de exploração (ver Figura 4.36). Os pontos de 

medição foram selecionados por forma a se localizarem junto dos recetores 

sensíveis mais próximos da área de exploração, bem como garantirem as condições 

necessárias para a realização das medições. As medições foram efetuadas nos dias 

11, 23, 24 e 25 de julho de 2018, durante os três períodos de referência. O 

equipamento usado nas medições foi o que consta no Quadro 4.27. 

 
Quadro 4.27 – Equipamento utilizado nas medições dos níveis sonoros 

Instrumentação Marca Modelo N.º Série Verificação Metrológica 

Sonómetro Rion NA-27 00111491 
Laboratório de Metrologia do ISQ, boletim de 

verificação n.º 245.70/17.56654 e certificado 

de calibração n.º CACV1271/17 (sonómetro), 

CACV443/16 (filtros de oitava e 1/3 de oitava) 

e certificado de calibração n.º CACV1100/17 

(calibrador). 

Microfone Rion NH-20 86655 

Calibrador sonoro Rion NC-74 34351611 

Anemómetro Kestrel 4500 645618 
Laboratório Aerometrologie, certificado n.º 

A18-01436. 

Termohigrómetro Kestrel 4500 645618 
Laboratório de Metrologia do ISQ, certificado 

de calibração n.º CHUM3827/17. 

 

As medições foram efetuadas de acordo com a normalização aplicável – NP ISO 1996, 

de 2011. Foram realizadas duas medições de 15 minutos, em cada ponto e em cada 

período de referência. O relatório desta caracterização do ruído ambiente, 

encontra-se no Anexo V. 
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Foram ainda consultados os mapas de ruído dos concelhos de Barcelos e Viana do 

Castelo. 

 

4.9.3. Enquadramento legal 

 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído 

(RGR, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) prevê a regulação da produção de 

ruído através de valores limite de exposição (Artigo 11º). A classificação das zonas 

sensíveis e mistas é efetuada em função do valor dos parâmetros Lden e Ln, sendo 

Lden, o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, dado pela fórmula: 

 





 


10

10
10

5
10 1081031013

24
1

log10
LnLeLd

denL
, em que: 

 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído noturno (das 23 às 7 horas).  

 

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de 

ordenamento de território como vocacionadas para uso habitacional, ou para 

escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 

papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período noturno. 

 

As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definição de 

zonas sensíveis. 

 

Nas zonas sensíveis, têm que ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 55 dB(A), e 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

 

Nas zonas mistas, têm que ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 65 dB(A), e 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, os valores limite a respeitar nos 

recetores sensíveis são: 

- Lden ≤ 63 dB(A), e 

- Ln ≤ 53 dB(A). 
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De acordo com o Artigo 13º do Capítulo III do RGR, a instalação e o exercício de 

atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos 

ao cumprimento dos valores limite fixados (Artigo 11º) e ao cumprimento do critério 

de incomodidade, que se traduz pela: 
“diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante 

a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor 
do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no 
período diurno, 4 dB(A) no período entardecer e 3 dB(A) no período noturno”. 

 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular, deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por 

nível de avaliação (LAr), aplicando a seguinte fórmula: 

 
21 kKLL AeqAr   , onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

 

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais 

ou exibe características impulsivas, aqueles fatores de correção serão, cada um, de 

3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB. 

 

No Anexo I do RGR é estabelecido que à diferença entre o ruído particular corrigido 

(LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 13º, 

deverá ser adicionada uma constante corretiva “D” em função da relação percentual 

entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do 

período de referência (Quadro 4.28). 

 
Quadro 4.28 – Fator de correção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência 

do ruído particular e a duração total do período de referência 

Diferencial permitido 

(D) dB(A) 

q ≤ 12,5 % 4 

12,5 % < q ≤ 25 % 3 

25 %< q ≤ 50 % 2 

50 % < q ≤ 75 % 1 

q > 75% 0 

 

4.9.4. Caracterização de base 

 

Na envolvente próxima da área do projeto, os recetores sensíveis ao ruído, enquanto 

recetores potencialmente afetados pelo projeto, correspondem a edifícios de uso 

habitacional (Figura 4.36). 

 

As principais fontes de ruído na envolvente da área do projeto têm origem nos 

veículos que circulam na rede rodoviária local (EN305 e caminhos municipais) e nas 

atividades quotidianas da população local. Nos locais de medição é ainda percetível, 
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principalmente no período diurno e no ponto P1, o ruído proveniente do 

funcionamento da unidade industrial (lavagem e separação de areias) inserida na 

área do projeto. 

 

No Quadro 4.29 indicam-se as coordenadas geográficas no sistema WGS84 dos pontos 

de medição e a distância entre os pontos de medição e o limite do núcleo de 

exploração. 

 

 

Figura 4.36 – Localização dos pontos de medição dos níveis sonoros. 
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Quadro 4.29 – Características dos pontos de medição dos níveis de ruído. 

 Longitude Latitude 
Distância ao limite do 

núcleo de exploração (m) 

Ponto de medição P1 08° 43' 54,91" W 41° 37' 54,35" N 176 

Habitação mais próxima do ponto P1 08° 43' 54,89" W 41° 37' 54,50" N 175 

Ponto de medição P2 08° 43' 36,97" W 41° 37' 27,51" N 245 

Habitação mais próxima do ponto P2 08° 43' 35,73" W 41° 37' 28,27" N 224 

 

No Quadro 4.30 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído diurno, 

entardecer e noturno, determinados com base nos níveis sonoros registados nos três 

períodos de referência com a exploração mineira e a instalação industrial em 

funcionamento normal, correspondente à situação de referência. 

 
Quadro 4.30 – Valores dos indicadores de ruído diurno, entardecer e noturno correspondentes à 

situação de referência. 

Ponto 
Indicadores de ruído 

Diurno (Ld) Entardecer (Le) Noturno (Ln) 

P1 – Habitação a W 44,7 39,9 35,9 

P2 – Habitação a S 47,8 44,0 41,6 

 

A comparação dos valores de Lden e Ln (Quadro 4.31) com os limites sonoros definidos 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, mediante o zonamento acústico 

definido nos respetivos PDM, permite verificar que os níveis sonoros em todos os 

pontos de medição são compatíveis com os níveis de exposição máxima 

estabelecidos legalmente, nomeadamente para zonas mistas [Lden<65 dB(A) e 

Ln<55 dB(A)]. Os valores registados na situação de referência permitiriam mesmo 

que os locais de medição cumprissem os limites estabelecidos para zonas sensíveis. 

 
Quadro 4.31 – Valores de Lden e Ln nos pontos de medição e zonamento acústico. 

Ponto Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Zonamento acústico 

P1 – Habitação a NW 45 36 Zona mista 

P2 – Habitação a S 50 42 Zona mista 

 

Os Municípios de Viana do Castelo e Barcelos já efetuaram a classificação oficial de 

zonas sensíveis e mistas. No interior das Concessões Mineiras existem zonas mistas e 

zonas não classificadas, de acordo com as Cartas 4 e 7 do Anexo VI. No interior do 

núcleo de exploração ocorre uma área classificada como zona mista e que 

corresponde à instalação industrial afeta à exploração. 

 

O mapa de ruído do concelho de Barcelos indica níveis de ruído inferiores a 55 dB(A) 

no período diurno e inferiores a 45 dB(A) no período noturno. As fontes de ruído 

mais significativas identificadas no concelho de Barcelos são o tráfego rodoviário, 

nomeadamente a autoestrada A28, a EN103 e a EN103-1, que também servem a área 

do projeto. 

 

O concelho de Viana do Castelo não elaborou o mapa de ruído. 
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4.10. Socioeconomia 

 

4.10.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- População. 

- Evolução e estrutura da população ativa. 

- Estrutura da atividade económica. 

 

O objetivo ambiental é manter, e se possível melhorar, as condições sociais e 

económicas na área de influência do projeto. 

 

4.10.2. Metodologia 

 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- População. 

- Evolução e estrutura da população ativa. 

- Estrutura da atividade económica. 

- Atividades no local e na envolvente. 

 

O objetivo ambiental é manter, e se possível melhorar, as condições sociais e 

económicas na área de influência do projeto. 

 

4.10.3. Metodologia 

 

Tendo em conta a dimensão do projeto e a sua área de influência, considera-se 

como território de análise os concelhos de Viana do Castelo e Barcelos. Foram 

recolhidos os dados estatísticos destes concelhos e das suas freguesias diretamente 

afetadas, bem como das sub-regiões do Minho-Lima e do Cávado, recorrendo ao 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e outra bibliografia disponível. 

 

Esta informação foi depois tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento 

relevante para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer 

alteração decorrente do projeto. 
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4.10.4. Caracterização de base 

 

População 

Os concelhos de Viana do Castelo e Barcelos apresentavam, em 2011, uma massa 

demográfica de 209.116 habitantes o que representa uns significativos 31,9% da 

população das Sub-regiões do Minho–Lima e do Cávado, onde se inserem.  

 

Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que entre 2001 e 2011 

(Quadro 4.32) registou-se uma relativa estabilização da população, ainda que em 

Barcelos tenha ocorrido um ligeiro decréscimo. 

 
Quadro 4.32 - Evolução da população residente. 

 
População 

residente 2001 

População 

residente 2011 

Variação 

2001/2011 (%) 

Densidade 

populacional 

2011 (hab/km²) 

Concelho de Viana do Castelo 88.631 88.725 0,1 278,1 

Sub-região do Minho-Lima 250.275 244.836 -2,2 108,7 

Concelho de Barcelos 122.096 120.391 -1,4 317,7 

Sub-região do Cávado 393.063 410.169 4,4 329,2 

Região Norte 3.687.293 3.689.682 0,1 173,4 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (2002 e 2012). 

 

As freguesias onde se localiza o projeto apresentam valores relativamente elevados 

de população residente e densidade populacional (Quadro 4.33). 

 

Quadro 4.33 – População residente e densidade populacional por freguesia em 2011. 

 População residente 
Densidade populacional 

(hab./km2) 

Viana do 

Castelo 

Alvarães 2.623 256,2 

Vila de Punhe 2.273 443,9 

União de Freguesias de 

Barroselas e Carvoeiro 
5.031 259,5 

Barcelos Fragoso 2.193 174,2 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População (2002). 

 

Estrutura e evolução da população ativa 

A análise da população ativa destes concelhos indica, por um lado, o caráter 

residual do setor primário, e por outro, o elevado número de ativos no setor 

secundário em Barcelos e o elevado peso do setor terciário em Viana do Castelo 

(Quadro 4.34).  

 
Quadro 4.34 - Distribuição por setor da população residente ativa em 2011. 

 Primário Secundário Terciário 

Viana do Castelo 2,0 33,9 64,1 

Barcelos 3,4 54,3 42,3 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População (2002). 
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A análise da evolução da taxa de atividade na última década nos concelhos 

envolvidos mostra que ocorreu uma ligeira subida dos valores em Viana do Castelo e 

uma ligeira redução em Barcelos (Quadro 4.35). 

 
Quadro 4.35 - Taxas de atividade em 2001 e 2011. 

 
População ativa População residente Taxa de atividade 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Viana do Castelo 40.931 41.585 88.631 88.725 46,2 46,9 

Barcelos 61.565 59.734 122.096 120.391 50,4 49,6 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (2002 e 2012). 

 

A evolução comparada da taxa de atividade e de crescimento da população 

(Quadro 4.36) mostra que em Viana do Castelo essa evolução se fica a dever a um 

maior envolvimento da população na atividade económica, uma vez que a variação 

da população é superior à variação da população ativa. O mesmo não se verifica em 

Barcelos, uma vez que a população ativa regride mais que a população residente. 

 
Quadro 4.36 - Variação da população ativa e da população residente. 

 Variação da população ativa 

(2001-2011) 

Variação da população 

residente (2001-2011) 

Viana do Castelo 1,6 0,1 

Barcelos -3,0 -1,4 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (2002 e 2012). 

 

A taxa de desemprego em 2011 era de 12,46% em Viana do Castelo e de 12,09% em 

Barcelos, enquadrando-se nos valores da Região Norte (14,5%). 

 

Estrutura da atividade económica 

Os concelhos em análise apresentam uma estrutura económica relativamente 

diferenciada. A análise do número de empresas segundo a CAE, em 2016 

(Quadro 4.37), permite constatar uma maior concentração de empresas no comércio 

por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis (G). Em Viana do Castelo 

verifica-se uma distribuição relativamente equitativa pelos setores da construção 

(F), atividades administrativas e dos serviços de apoio (N), atividades de consultoria, 

científicas e técnicas (M) e atividades de saúde humana e apoio social (Q). Por sua 

vez, em Barcelos verifica-se um maior número de empresas nos setores da indústria 

transformadora (C) e agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (A). 

 

A indústria extrativa (B) representa uma percentagem mínima de empresas em 

qualquer um dos concelhos em análise. 
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Quadro 4.37 – Empresas por atividade económica (%), segundo a CAE-Rev.3, em 2016. 

 Viana do Castelo Barcelos 

Total (n.º) 9.685 12.866 

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 7,1% 11,3% 

B - Indústrias extrativas 0,062% 0,039% 

C – Indústrias transformadoras 7,4% 19,7% 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar frio 0,4% 0,7% 

E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição 
0,1% 0,1% 

F – Construção 11,6% 8,2% 

G – Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 18,9% 22,8% 

H – Transportes e armazenagem 1,0% 0,9% 

I – Alojamento, restauração e similares 7,3% 5,3% 

J – Atividades de informação e comunicação 0,8% 0,5% 

L - Atividades imobiliárias 2,6% 2,3% 

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 9,5% 7,0% 

N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 10,3% 8,1% 

P – Educação 6,2% 3,1% 

Q – Atividades de saúde humana e apoio social 8,9% 5,2% 

R – Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas 2,4% 1,3% 

S – Outras atividades de serviços  5,5% 3,7% 
Fonte: INE (2018). 

 

No que respeita ao pessoal ao serviço (Quadro 4.38), os números refletem uma 

concentração mais acentuada no setor C, seguindo-se o G e o F. Também neste 

domínio a indústria extrativa apresenta um fraco peso neste território. 

 
Quadro 4.38 – Pessoal ao serviço das empresas (%), segundo a CAE-Rev.3, em 2016. 

 Viana do Castelo Barcelos 

Total (n.º) 27.716 48.267 

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 3,9% 4,1% 

B - Indústrias extrativas 0,23% 0,05% 

C – Indústrias transformadoras 28,7% 49,0% 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar frio 0,1% 0,2% 

E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição 
1,1% 0,2% 

F – Construção 13,9% 13,5% 

G – Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 17,7% 16,3% 

H – Transportes e armazenagem 2,4% 1,0% 

I – Alojamento, restauração e similares 6,7% 3,4% 

J – Atividades de informação e comunicação 0,6% 0,3% 

L - Atividades imobiliárias 1,3% 0,8% 

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 5,4% 2,8% 

N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 7,0% 3,5% 

P – Educação 2,5% 1,2% 

Q – Atividades de saúde humana e apoio social 4,8% 2,0% 

R – Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas 1,1% 0,5% 

S – Outras atividades de serviços  2,6% 1,4% 
Fonte: INE (2018). 

 

Relativamente ao volume de negócio (Quadro 4.39), a situação é semelhante à 

anterior, sendo de destacar que praticamente metade do volume de negócios nestes 
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concelhos é gerida por empresas do setor C. Esta análise evidencia que os setores 

que geram maiores rendimentos são os maiores empregadores. 

 
Quadro 4.39 – Volume de negócio das empresas (%), segundo a CAE-Rev.3, em 2016. 

 Viana do Castelo Barcelos 

Total (milhares de €) 2.459.786 3.012.966 

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1,3% 2,5% 

B - Indústrias extrativas 0,38% 0,05% 

C – Indústrias transformadoras 48,8% 49,9% 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar frio 3,6% 0,2% 

E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição 
0,7% 0,4% 

F – Construção 6,7% 9,2% 

G – Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 26,5% 31,1% 

H – Transportes e armazenagem 2,3% 1,0% 

I – Alojamento, restauração e similares 2,3% 1,6% 

J – Atividades de informação e comunicação 0,2% 0,2% 

L - Atividades imobiliárias 0,7% 0,7% 

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 2,1% 0,9% 

N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 1,7% 0,7% 

P – Educação 0,2% 0,1% 

Q – Atividades de saúde humana e apoio social 1,9% 0,8% 

R – Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas 0,2% 0,3% 

S – Outras atividades de serviços  0,3% 0,2% 
Fonte: INE (2018). 

 

Atividades no local e na envolvente 

Construções e núcleos populacionais 

Na envolvente do projeto existem vários aglomerados populacionais de 

características rurais. O território é caracterizado por uma ocupação urbana 

organizada em torno das vias de comunicação, misturada com terrenos agricultados 

e pequenas indústrias. 

 

O núcleo de exploração confina com o aglomerado de Alvarães a oeste, com o 

aglomerado de Ponte a sul, com o aglomerado de Alvas a este, e com a zona sul do 

aglomerado de Regos a norte. Considerando as subsecções estatísticas num raio de 

100 m do limite do núcleo de exploração, verifica-se que existem 93 unidades de 

alojamento, onde residem 186 habitantes. A habitação mais próxima do núcleo de 

exploração encontra-se a 91 m a oeste. 

 

Atividades económicas 

Quanto às atividades económicas, para além da extração mineira e a unidade 

industrial afeta à exploração que já existe no local, ocorre a prática silvícola e a 

prática de pesca lúdica nas lagoas existentes a norte.  
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Na envolvente do núcleo de exploração existem algumas unidades de comércio e 

serviços e pequenas indústrias ao longo das principais vias de comunicação – EN305 e 

EN305-1. 

 

Turismo 

Nas freguesias onde se localiza o projeto existem 4 empreendimentos turísticos e 

10 unidades de alojamento local. Destes, o mais próximo corresponde a uma 

unidade de alojamento local, que se encontra a 820 m a este do núcleo de 

exploração. 

 

Equipamentos 

Na envolvente próxima do núcleo de exploração não existem equipamentos de 

utilização coletiva. 

 

Acessos locais  

O acesso ao local é feito pela EN305 a oeste. No interior da área do projeto existem 

caminhos públicos em terra batida. 

 

Em 2005, estima-se que a EN305 apresentasse um tráfego médio diário de 

7.658 veículos21, dos quais 477 foram veículos pesados. Em dia útil, o tráfego médio 

diário estimado foi de 7.692 veículos, dos quais 591 foram veículos pesados 

(EP, 2006). 

 

 

4.11. Património arqueológico 

 

4.11.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

A caracterização do património arqueológico foi efetuada tendo em vista a 

identificação de elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objetivo ambiental para o Património Arqueológico é salvaguardar eventuais 

elementos patrimoniais. 

 

4.11.2. Metodologia 

 

Como trabalho inicial foi realizada uma procura de dados nos sítios on-line de 

pesquisa de Património como no SIPA - Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico, no Portal do Arqueólogo, bem como a consulta dos Planos Diretores 

Municipais de Viana do Castelo e Bracelos. Foi estabelecido contacto com os 

                                                 
21 Valor estimado através da média do tráfego verificado na EN308 nos dois postos contabilizados por EP (2006) antes de 
depois da EN305 e EN305-1. 
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arqueólogos dos municípios onde se localiza o projeto objeto de estudo, mais 

concretamente o arqueológo do município de Barcelos, na pessoa do Dr. Cláudio 

Brochado e do município de Viana do Castelo, na pessoa do Dr. Miguel Costa. Foi 

também contactado o Dr. Tarcísio Maciel, o arqueólogo que se encontra escavar o 

núcleo de mamoas existentes na área do projeto (Mamoas de Barros Brancos 2 e 3).  

 

Dado o raio de intervenção ser extenso, no entanto já muito alterado, foi realizada 

uma prospeção nas áreas que ainda não foram objeto de intervenção pela atividade 

de extração, restringindo-se desta forma a Área de Estudo (AE) ao terreno 

correspondente ao núcleo de exploração das Concessões Mineiras de Alvarães (C-49) 

e Bouça da Guelha (C-37), definida como a Área de Incidência Direta do Projeto. 

 

Como Área de Incidência Indireta do projeto, considerou-se o espaço na envolvente 

à Área de Estudo, nomeadamente as áreas correspondentes às freguesias de 

Fragoso, do concelho de Barcelos e as freguesias de Alvarães, Vila de Punhe e UF de 

Barroselas e Carvoeiro do concelho de Viana do Castelo.  

 

O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do 

Património Cultural (Lei n.º 17/01, de 8 de setembro) onde se encontra consagrado 

o “Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” (artigo 11º) e 

a sua classificação e inventariação como formas de proteção (artigo 16º). Encontra-

se ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei 

n.º 270/99, de 15 de julho), onde é explícito que estes detêm um carácter 

preventivo, devendo ser realizados «[…] no âmbito de trabalhos de minimização de 

impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano 

ou subaquáticos» (artigo 3º do Anexo I do referido decreto–lei, categoria C). 

 

Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada uma prospeção nas áreas a 

intervir, acima referidas. Este procedimento consiste na observação direta do 

terreno que foi percorrido seguindo o método field walking, auxiliado pela leitura 

da Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 40, 54 e 55 e pela 

fotografia aérea do BingMaps (2018). 

 

As Ocorrências Patrimoniais identificadas são classificadas de acordo com o seguinte 

critério:  

- O potencial científico determina as características de cada sítio, avaliando a 

atividade/área a que respeita e em que medida podem contribuir para o melhor 

conhecimento da mesma. 

- O potencial patrimonial qualifica os elementos pelo seu valor arquitetónico e 

social e pela sua funcionalidade enquanto elementos inseridos em comunidades e 

em paisagens. 

- No que respeita ao estado de conservação, pretende-se classificar as condições 

físicas em que se acham os elementos. 
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Estes três itens foram somados como forma de atribuição da valoração patrimonial 

de cada sítio, resultando uma escala de 3 a 9, atribuindo-se uma valoração 

patrimonial reduzida aquando da classificação está compreendida no intervalo 3 a 4; 

média com os valores 5 e 6; elevada com os valores 7 e 8 e muito elevada com o 

valor 9. 

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

Concelho de Barcelos 

O concelho de Barcelos é habitado desde tempos remotos, sendo que os vestígios 

mais antigos que se conhecem da presença humana nas terras deste concelho 

remontam ao Paleolítico, com a recolha de instrumentos líticos num terraço fluvial, 

perto de Carapeços e Monte de Arefe (Sousa, Almeida, 1997). 

 

Da época do Megalitismo (Neolítico) são conhecidos inúmeros vestígios pelo concelho 

de Barcelos, como os menhires de Vilar e o de Vila Cova (lugar do Carvalhido). 

Vestígios de antas e mamoas existem em Alvito (S. Martinho), Monte de Arefe em 

Durrães, no planalto de Feitos, no Monte de S. Gonçalo, em Fragoso/Feitos, em 

Gilmonde, em Remelhe, em Cristelo, o núcleo megalítico do Monte de Infias, em 

Fragoso, entre outros (Sousa, Almeida, 1997). 

 

Da Idade do Bronze, como local de assentamento de povoação nomeia-se o Castelo 

de Faria, onde se recolheram fragmentos de cerâmica com decoração incisa. 

Vestígios de locais de enterramentos são conhecidos o grupo de cistas de Chã de 

Arefe (Durrães) e de S. Bento de Balugães ou achados avulsos que indiciam essa 

cronologia, como o conjunto de Sequiade ou a cadeia de ouro recolhida num ponto 

da freguesia de Goios e os vários machados em Bronze aparecidos em Viatodos 

(Sousa, Almeida, 1997). 

 

Da Idade do Ferro, da cultura castreja, são conhecidos os vestígios em Castelo de 

Faria, Castro da Oliveira, Castro do Monte do Facho de Abade de Neiva, Castro de 

Picarreira (Carapeços) e os monumentos com forno do Monte da Saia e Galegos 

(Santa Maria) (Sousa, Almeida, 1997). 

 

Vestígios da romanização do concelho são extensos, no entanto pouco estudados, 

com exceção da villa romana de Paço de Vila Cova. Existem Aras e epigrafias desta 

época que se encontram em diversos museus do norte do país, como a Ara Romana 

de S. Martinho de Alvito. A toponímia também nos sugeres locais onde possam existir 

vestígios de assentamentos ou locais de passagem dessa época, como “Breia” que 

está relacionada com viação antiga, “Maurus” que poderá estar na origem de Moure, 

onde se observou tegulaes e cerâmicas de época romana (Sousa, Almeida, 1997). 
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Devido à instabilidade política e social que se vivia com a chegada dos povos suevos 

e visigodos, as populações optarem por construir novos habitats do tipo 

concentrado, como o de Midões, Banho, Vila Cova, Ucha ou então optavam pelo uso 

temporário de certos povoados castrejos que na altura já estariam desativados.  

 

Da época da reconquista e nascimento da identidade portuguesa, bem como sua 

independência, conhece-se os locais que serviram de fortalezas e que foram cabeças 

de terras medievais, associadas ao topónimo de “Castelos”, como Neiva, Penafiel de 

Bastuço, Faria e Aguiar de Neiva (Sousa, Almeida, 1997). 

 

Barcelos recebe Carta de Foral pelo monarca D. Afonso Henriques em 1177. Em 

1298, D. Dinis, como recompensa pelo papel importante que teve durante as 

negociações para o Tratado de Alcanices, constitui D. Afonso Telo de Menezes, 

senhor de Albuquerque, como conde donatário vitalício da vila de Barcelos. Surge 

assim, o primeiro condado português.  

 

No início do séc. XV, Barcelos desenvolveu-se graças sobretudo à ação e fixação de 

D. Afonso, seu oitavo conde e primeiro duque de Bragança, iniciando uma série de 

construções, entre elas, o Paço dos Duques, a muralha de três torres, a ponte e a 

Igreja Matriz. Desta época é também o Solar dos Pinheiros.  

 

Em 1515, D. Manuel I concedeu novo foral à cidade. A partir daqui, Barcelos conhece 

uma importante fase de desenvolvimento. Barcelos seria a cabeça de uma extensa 

comarca com importante atividade jurídico-administrativa, polo comercial, de 

grande relevo devido à grande feira que se fazia desde a Idade Média.  

 

Pólo de comércio e de uma estimada feira, Barcelos torna-se vila régia com a 

ascensão da família ducal de Bragança à realeza, em 1640. Durante o séc. XVIII, 

Barcelos teve um grande desenvolvimento das áreas dos serviços administrativos, 

jurídicos e económicos. A feira é reformulada, aumentam as lojas levando a uma 

expansão urbana e melhora-se o aparato de algumas construções, como por exemplo 

a renovação e ampliação do velho edifício da Misericórdia com o seu hospital e a 

Igreja da Colegiada, a Igreja de Nossa senhora do Terço (Almeida, 1990).  

 

A primeira metade do séc. XIX foi um período de grandes crises, que marcaram 

profundamente a vila e seu termo. As lutas e os rescaldos das invasões foram 

intensos. Com as reformas administrativas, liberais, de 1836 a comarca e o enorme 

concelho de Barcelos foram muito cerceados, o que causou um forte abalo nos 

serviços administrativos e judiciais que a vila vinha prestando, com consequências 

nefastas para o comércio (Almeida, 1990).  
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A partir do último quartel do séc. XIX, o município conheceu uma nova época de 

desenvolvimento com a abertura da linha férrea do Minho. Já no séc. XX vemos pelo 

concelho a aumentar o número de indústrias. 

 

A freguesia de Fragoso dista cerca de 20 km para noroeste da sede de concelho, 

Barcelos. Terá pertencido ao Couto de S. Vicente de Fragoso, criado em 1127 por D. 

Afonso Henriques, tendo como território as povoações de S. Vicente, S. Pedro e uma 

parte de Cardoso. Foi extinto em 1835 (Beirão, 2014). 

 

Os vestígios do povoamento desta freguesia remontam ao Neolítico, como o núcleo 

de Mamoas do Monte da Infia, descrito por Martins Sarmento em 1881, as Mamoas da 

Balsa, algumas peças que foram recolhidas, estando associadas à idade do Bronze, 

como o fragmento da ponta de lança em bronze, encontrado em Chã de Meses, no 

Monte Fijaco. Já da cultura castreja, existem vestígios pétreos de muralhas e 

habitações no Castelo dos Mouros, a nascente da Capela de S. Vicente e S. João. 

Achados passiveis de pertencerem à Alta Idade Média, poderá ser a coluna em 

granito, identificada no interior da Capela de S. João, antiga Ermida de S. Vicente 

ou o túmulo da Seara (Beirão, 2002). 

 

Destaque para a ponte de Fragoso, sendo que a existente datará do séc. XVII, no 

entanto, a probabilidade de ter existido uma ponte de cronologia mais antiga é 

muito grande, uma vez que próximo existe o topónimo Breia, que está associado a 

estrada e de, no documento de Doação de D. Afonso Henriques de 1127 se lê que: 

“…da velha via que antes de se transformar em estrada real, foi percorrida pelos 

hispano- romanos da região”22. 

 

Na freguesia de Fragoso são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na Área de 

Estudo: 

- Capela de S. João de Fragoso (Séc. XVII). 

- Capela e Casa da Espregueira (Séc. XVIII). 

- Capela da Senhora da Conceição (Séc. XIX). 

- Igreja Paroquial de Fragoso (Séc. XVIII). 

- Cruzeiro Paroquial (Séc. XVII). 

- Ponte Medieval- CNS: 20859. 

- Terraço Fluvial Fragoso. Paleolítico (180- CM Barcelos). 

- Povoado da Sá Fragoso. Possíveis vestígios da Alta Idade Média (168- CM 

Barcelos). 

- Mamoa (Topónimo) Fragoso (163- CM Barcelos). 

- Mamoa da Bouça de Baixo, Balsa (159- CM Barcelos).  

- Mamoa da Balsa 1 (170- CM Barcelos). 

- Mamoa da Balsa 2 (181- CM Barcelos).  

                                                 
22 Referido por BEIRÃO, José Joaquim Saleiro (2002), Fragoso- Um couto em Terras de Neiva, Viana do Castelo, p.180. 
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- Mamoa da Balsa 3 (172- CM Barcelos). 

- Mamoa da Balsa 4 (167- CM Barcelos).  

- Mamoa da Balsa 5 (174- CM Barcelos).  

- Mamoa da Balsa 6 (178- CM Barcelos).  

- Mamoa da Balsa 7 (179- CM Barcelos).  

- Mamoa da Balsa 8 (173- CM Barcelos). 

- Mamoa da Balsa 9 (171- CM Barcelos).  

 

Na freguesia de Fragoso e no interior da Área de Estudo encontram-se os seguintes 

vestígios arqueológicos, inventariados (ver Figura 4.38): 

- A - Pedra da Mulher Monte da Enfia/ Barros Brancos (165- CM Barcelos). 

- B - Mamoa dos Barros Brancos 1 (176- CM Barcelos) – foi destruída23. 

- C - Mamoa dos Barros Brancos 2 (161- CM Barcelos). 

- D - Mamoa dos Barros Brancos 3 (166- CM Barcelos)24. 

- E - Mamoa dos Barros Brancos 4 (162- CM Barcelos).  

- F - Mamoa dos Barros Brancos 5 (169- CM Barcelos). 

 

Concelho de Viana do Castelo 

Os sinais mais remotos da presença humana no concelho de Viana do Castelo estão 

associados a uma unidade sedimentar de origem marinha, isto é, a um nível de praia 

de 8 a 14 m pertencente ao penúltimo interglaciar, em termos cronológicos, situa-se 

entre os 250.000 e 200.000 BP. Os utensílios que lhe andam associados são, 

normalmente, designados por acheulenses (Almeida, 2008). Destaque para as 

diversas recolhas de Picos Asturienses, bifaces e outros instrumentos líticos nas 

estações de Carreço, Afife, Alvarães, Vila de Punhe, entre outras (Almeida, 2008). 

 

Com a passagem das comunidades de caçadoras- recolectoras para a comunidades 

que produzem os alimentos a partir da agricultura e criação de animais, surge o 

Neolítico, entre os 4000 e 2500 a.C., de que se conhecem as mamoas e antas, onde 

eram depositados os seus mortos. Destacam-se a Mamoa de Eireira, em Afife, a 

Mamoa da Pedreira, em S. Romão do Neiva, Mamoa da Bouça da Mó, em Carvoeiro, e 

a Mamoa de Alvarães (Almeida, 2008). 

 

A região de Viana do Castelo terá sido um espaço apelativo, devido à abundância de 

estanho, uma das matérias-primas que as comunidades da Idade do Bronze 

precisavam para o fabrico dos mais variados instrumentos entre 2300/ 2200 a.C. e 

700 a.C. Destacam-se vestígios, como os três vasos de incineração recolhidos na 

necrópole da Sarrosa, em Carreço, a Cista da Pedreira, em S. Romão do Neiva e a 

necrópole do Monte da Ola, em Vila Fria (Almeida, 2008). 

                                                 
23 Segundo informação obtida com o arqueólogo da Câmara de Barcelos. 
24 Segundo o que foi possível apurar pela informação retirada da Nota Técnica referente aos trabalhos arqueológicos nas 
mamoas de Barros Brancos e fornecida pelo Dr. Tarciso Maciel foram intervencionadas 3 mamoas, no entanto, pelo que 
se encontra inventariado, só a mamoa 2 e 3 é que estaria referenciada anteriormente. 
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Com a Idade do Ferro (inícios do Iº milénio a.C e séc. I d.C) surge a cultura castreja, 

com a ocupação de povoados fortificados, ligados à “…produção e aquisição de 

meios de subsistência, à defesa dos respetivos territórios, à exploração dos espaços 

com recursos mineiros, ao controle das passagens terrestres e da navegação fluvial e 

marítima” (Almeida, 2008). Deste período são conhecidos e estudados os Castros da 

Cividade de Âncora, em Afife/ Âncora, Castros de Agrichousa, Santo António e 

Monte Castro, em Afife, bem como o Castro de Terronha, em Cardielos, Castro de 

Montedos, em Carreço, Castro do Alto dos Mouros, em Carvoeiro, Castro de Moldes, 

em Castelo de Neiva, Castro de Roques ou do Santinho, em Mujães/ Vila de Punhe e 

Vila Franca, Castro do Vieito, a Citânia de Santa Luzia, entre muito outros 

(Almeida, 2008). 

 

Com a romanização do norte de Portugal surgem inúmeros vestígios desta época, no 

espaço do concelho de Viana do Castelo, como Villa Romana das Baganheiras, em 

Afife, a Ara encontrada nas demolições da antiga Igreja de Alvarães, Castro dos 

Moldes, em Castelo de Neiva, recolha de espólio como tegulae ou cerâmica tipo 

comum, nos locais de Paço, em Alvarães, na Quinta do Paço, em Anha, no lugar do 

Paço, em Barroselas e Chasqueira, em Vila de Punhe, entre muito outros 

(Almeida, 2008). 

 

Com o desmoronamento do império romano do ocidente, no séc. V e a chegada dos 

povos além Pirenéus como os Alanos, Vândalos, Suevos e mais tarde os Visigodos, 

assiste-se a uma instabilidade económica, política e social. De um modo geral, os 

povos que se fixaram no atual território português e mais concretamente no 

concelho de Viana do Castelo, ocuparam em continuidade os espaços usados durante 

a romanização, como se comprova pelos achados tardo- romanos da “Cidade Velha” 

de Santa Luzia, Roques, Vieito e S. Silvestre de Cardielos, Castelo de Neiva 

(Almeida, Almeida, 2009).  

 

Os Visigodos acabaram por anexar todo o território da Península Ibérica. 

Povoamento que se prolongou até à invasão árabe em 711. Em 589, Recaredo 

converteu-se ao cristianismo e promoveu o III Concilio de Trento. Forjou-se desta 

forma a unidade religiosa da Península Ibérica, tornando-se a Igreja, cada vez mais, 

num dos pilares do Estado. Deste período é parca e informação, podendo relacionar-

se com alguns vestígios encontrados em Baltar, com topónimo “Baltarius” e as Villas 

que continuavam em laboração, a villa da Agra do Relógio em S. Paio de Antas e a 

villa da Quinta da Torre/ Igreja de Vila Mou. Mais tardio, mas com possíveis 

antecedentes visigóticos, o eremitério de Sabariz, em Vila Fria (Almeida, 

Almeida, 2009). 

 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Caracterização da situação de referência 

 

4-98

Da ocupação árabe a norte do Rio Douro, não existem praticamente vestígios e o 

concelho de Barcelos, não fica atrás. Poderão existir alguns topónimos de origem 

árabe, como Mazarefes e Darque (Almeida, Almeida, 2009). 

 

Durante a Reconquista, a administração, passou a dividir o território em Terras e à 

cabeça de cada colocou um nobre para dirigir os destinos de cada uma. Assim, teria 

como centro administrativo e de poder militar, um castelo, ou seja, um local bem 

defensável, onde o tenens tinha a sede da sua jurisdição, enquanto vassalo do rei. 

Destes locais, apenas restam indícios e alguns entalhes nas rochas, como em Monte 

da Franqueira, Castro de Moldes e Monte de Durrães (Almeida, Almeida, 2009). 

 

D. Afonso III, no séc. XIII, funda a vila de Viana do Castelo, com o nome de Viana de 

Foz do Lima, à qual concedeu foral que terá ocasionado o aparecimento de um novo 

povoado urbanizado, defendido por um circuito amuralhado, do qual se sabe muito 

pouco (Almeida, 1987). 

 

Viana foi construída num pequeno morro existente nas faldas da Serra de Santa 

Luzia, próxima do rio Lima. O povoamento disperso da região onde não existia um 

centro urbano capaz de funcionar como pólo de atração garantia o sucesso do 

povoamento deste local (Almeida, Almeida, 2009). Em 1286, D. Dinis dotou Viana 

com uma carta de feira, a qual devia realizar-se quinzenalmente e com a duração 

de um dia. Durante o séc. XIV a malha urbana de Viana prolongou-se para oriente e 

para ocidente do burgo inicial, tendo ocupado a maioria do espaço definido pelo 

circuito amuralhado. Em 1455 a Igreja Matriz de Viana estava já construída. Durante 

o séc. XV, Viana ganha importância na rota das peregrinações para Santiago de 

Compostela, sendo construído em 1468 um hospital para assistência ao peregrino, 

que perde importância quando em 1586 se constrói o Hospital de Santa Casa da 

Misericórdia (Almeida, Almeida, 2009). 

 

Em 1402, D. João I cria a alfândega de Viana, que se instala num edifício situado na 

Praça do Cais. Com o aumento do volume de negócios alfandegários, em meados do 

séc. XVI e com os diversos relatos de ataques de corsários tornava-se necessário a 

defesa da vila e da entrada do porto. Dá-se início à construção, em 1570, do forte 

abaluartado- Forte de Santiago da Barra. Foi construído na foz do rio Lima e a sua 

planta articulava-se com a Torre da Roqueta, mandada construir por D. Manuel I. No 

final do séc. XVIII, esta fortaleza foi ampliada e transformada, tendo recebido 

soluções arquitetónicas mais complexas, mais adequadas à arte de fazer guerra de 

então. Desta altura, a muralha medieval já não possuía nenhuma funcionalidade 

militar, pelo que o seu derrube foi encarado com naturalidade e a sua pedra 

utilizada em obras promovidas pela edilidade (Almeida, Almeida, 2009). 

 

Outras obras de cariz militar são conhecidas no concelho de Viana do Castelo, como 

o Forte de Paçô, em Carreço, o Forte da Vinha ou Rego de Fontes, em Areosa.  
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Durante o séc. XVII Viana era “cabeça de comarca e correição, com muitas vilas e 

concelhos sujeitos à correição dos corregedores dela” (Abreu, 2009). 

 

Em 1848 D. Maria II eleva a vila de Viana a cidade. No fim do séc. XIX e inícios do 

séc. XX, Viana do Castelo seria uma cidade de província, marginal, apesar da 

construção da ponte e a via-férrea e o melhoramento do porto.  

 

No início da década de 40 do séc. XX, inicia-se uma estabilidade económica, com o 

fomento da viticultura, do comércio externo, dos serviços, da exploração das minas 

de volfrâmio, como a existente em Covas, seria um dos principais portos 

portugueses da pesca do bacalhau.   

 

A freguesia de Alvarães localiza-se a mais ou menos 10 km a sudeste da sede de 

concelho, Viana do Castelo.  

 

Embora existam vestígios de épocas remotas na freguesia de Alvarães, é durante a 

Idade Média que se inicia o processo de desenvolvimento desta localidade. A 

população de Alvarães era constituída por três famílias de cavaleiros fidalgos e pelo 

povo. Fazia parte da Terra e Julgado de Neiva. A sua área estava quase toda dentro 

do couto do convento beneditino de S. Romão do Neiva, sendo na parte coutada, 

isenta de todos os impostos fiscais e militares, exceto das reparações do castelo de 

Neiva (Pinto, 2016).  

 

Em 1521, D. Manuel I, elevou Alvarães a Comenda da Ordem de Cristo e Reitoria da 

Mitra Arquiepiscopal de Braga (Pinto, 2016).  

 

Em 2004, Alvarães foi elevada a vila. É uma freguesia associada à indústria cerâmica 

desde a época romana, existindo ainda hoje 5 fábricas em laboração.  

 

Na freguesia de Alvarães são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na Área de 

Estudo: 

- Forno Telheiro de Alvarães (Séc. XX). 

- Igreja de S. José (Séc. XX). 

- Igreja Paroquial de Alvarães/ Igreja de S. Miguel (Séc. XVIII- XX). 

- Capela de Bom Jesus do Monte (Séc. XX). 

- Capela de Nossa Senhora da Luz (Séc. XVI). 

- Capela de Nossa Senhora da Ajuda (Séc. XVIII). 

- Capela de S. Roque (Séc. XX). 

- Capela da Senhora da Boa Viagem (Séc. XIX). 

- Forno Medieval- CNS: 3499. 

- Mamoa de Alvarães. Neo- Calcolítico- CNS: 19172. 
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A freguesia de Vila de Punhe, localiza-se a mais ou menos 10 km para sudeste da 

sede de concelho, Viana do Castelo. É uma freguesia pouco populosa e também 

pouco extensa. Fez parte das Terras e Julgado de Neiva, do termo de Barcelos até 

1835, ano em que foi inserida no Julgado de Viana. 

 

Está abrigada dos ventos fortes do norte pelo Monte Roques ou Santinho, ladeando-

o, nos extremos Este o Oeste, as elevações do Outrelo e Milhões e é repartida, de 

Norte a Sul, pela crista ondulatória da Chasqueira- Fonte da Algueira- Infia (Torres, 

2001). 

 

Por esta freguesia terão passado os povos do paleolítico, o que parece ser provado 

pela recolha de picos asturienses nesta freguesia. Da Idade do Bronze foram 

exumados em Pereiros diversos machados. Dos castros associados à Idade do Ferro 

são conhecidos o de Roques e do de Cotorinho. Nestes mesmos castros, foram 

encontrados vestígios da ocupação romana da freguesia (Torres, 2001).  

 

Na freguesia da Vila de Punhe são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na Área de 

Estudo: 

- Cruzeiro do Senhor da Saúde (Séc. XIX). 

- Igreja Paroquial de Vila de Punhe/ Igreja de Santa Eulália (Séc. XVIII). 

- Quinta da Bouça D’Arques (Séc. XVII/ XX). 

- Quinta de S. Cristóvão da Portela (Séc. XVI- XVII). Classificado como Imóvel de 

Interesse Público- Portaria n.º 406/2013, DR, 2.ª série, n.º 117, de 20-06-2013. 

- Capela de Nossa Senhora do Carmo (Séc. XVIII). 

- Capela da Sagrada Família (Séc. XX). 

- Capela de Nossa Senhora das Neves (Séc. XVI). 

- Capela de S. Cristóvão e Santa Margarida (Séc. XVIII). 

- Casa e Quinta do Monte (Séc. XVII). 

- Casa e Quinta de Nossa Senhora do Carmo (Séc. XVI). 

- Casa e Quinta da Portela (Séc. XVI). 

- Casa da Torre das Neves (Séc. XVI). 

- Chasqueira/Quinta do Padre Ramiro. Vestígios Diversos. Romano- CNS:18011. 

- Cotorinho. Povoado Fortificado. Idade do Ferro- CNS:24422. 

- Santinho/ Roques. Povoado Fortificado. Idade do Ferro- CNS: 169. 

- Vila de Punhe. Achados isolados. Idade do Bronze- CNS: 4259. 

 

A freguesia de Barroselas dista 14 km para sudeste da sede do concelho, Viana do 

Castelo. Anteriormente, esta freguesia, chamava-se Capareiros ou Couto de 

Capareiros. Foi em 3 de março de 1971, que passou a designar-se Barroselas em 

função do lugar já existente. Posteriormente, em 18 de dezembro de 1987, foi 

elevada à categoria de Vila. 
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A primeira referência conhecida a Capareiros remonta ao ano de 1115, data em que 

Pascoal II confirmou à Sé o couto de Capareiros. Existiu aqui um mosteiro antigo de 

frades bentos que, em 1126, foi doado a D. Paio Mendes. 

 

O couto de Capareiros foi criado por D. Afonso Henriques em 1134. Foi, desde os 

inícios da nacionalidade, um dos notáveis coutos da Sé de Braga e, como se refere 

nas Inquirições de D. Afonso I, em 1258, o prelado tinha aí paço. 

 

Em 1528, tendo por padroeiro São Paio, a igreja de Capareiros, enquadrada na Terra 

de Aguiar do Neiva, era câmara do arcebispo. As Inquirições de 1758, referem-na 

como abadia da apresentação "in solidum" da mesa e câmara arcebispal da Mitra de 

Braga. Por estar sujeita à Mitra de Braga, por cujos meirinhos eram julgadas as suas 

causas, o couto de Capareiros gozava dos privilégios eclesiásticos. Nesta 

conformidade, os delinquentes e presos capturados no couto eram encarcerados no 

aljube dos eclesiásticos, em Braga. 

 

No foro administrativo, Capareiros era um pequeno concelho que tinha jurisdição 

temporal, com câmara, vereadores, juiz ordinário, escrivão e meirinhos, de 

nomeação arquiepiscopal. 

 

Em 1799, parte desta freguesia pertencia ao termo de Barcelos, julgado de Neiva, 

sendo a restante da Patriarcal de Braga. 

 

Em 1852, aparece na comarca de Viana do Castelo e, em 1878, no julgado da Vila de 

Punhe. 

 

O concelho de Capareiros foi extinto por Decreto de 6 de novembro de 1836 e a sua 

única freguesia, Capareiros, incorporada no concelho de Viana do Castelo. 

 

A freguesia de Carvoeiro localiza-se a cerca de 18 km para sudeste da sede do 

concelho. É habitada desde tempos primórdios, como atestam os vestígios do 

paleolítico encontrados na Bouça da Mó e na Bouça do Valado. Em consonância com 

as freguesias envolventes também nesta área se encontram vestígios da cultura 

megalítica, como a mamoa da Bouça da Mó. Da Idade do Bronze, são diversos os 

assentamentos, como a Citânia da Carmona, O Alto dos Mouros e a Padela 

(Figueiras, 2000).  

 

Em 1129 é criado o Couto do Mosteiro de Carvoeiro, por D. Afonso Henriques e 

confirmado pelos monarcas seguintes, e do qual nos resta a igreja e a parte 

residencial construída pelos meados do século XVIII. 

 

O mosteiro é extinto em 1834, tornando-se paróquia de Santa Maria do Carvoeiro. 
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Em termos administrativos, pertenceu, em 1839, ao concelho de Barcelos, em 1852, 

ao de Viana e, em 1878, ao julgado de Vila de Punhe. 

 

Na União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro são merecedores de destaque os 

seguintes elementos arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se 

encontre na Área de Estudo: 

- Cruzeiro de Algares (?). 

- Cruzeiro do Mosteiro (Séc. XVIII). 

- Cruzeiro de Santa Ana (Séc. XX). 

- Capela de Santo Amaro (Séc. XVII). 

- Capela de Santa Ana (Séc. XVII). 

- Capela de Santa Justa (Séc. XVI/ XVII). 

- Cruzeiro de Barroselas (?). 

- Igreja do Seminário (?). 

- Igreja Paroquial de Capareiros/ Igreja Paroquial de Barroselas/ Igreja de S. Pedro 

(Séc. XIV- XVIII). 

- Igreja Paroquial de Carvoeiro/ Igreja de Nossa Senhora da Expectação (?). 

- Mosteiro Beneditino no Carvoeiro/ Mosteiro de Santa Maria (Séc. XII/ Séc. XVII/ 

Séc. XVIII). 

- Ponte de Barroselas (Séc. XIII/Séc. XIV) - Classificado como IM- Imóvel Municipal, 

pelo Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990. CNS: 33003. 

- Alto dos Mouros. Povoado Fortificado. Idade do Ferro- CNS: 19769. 

- Boticas. Mina. Romano- CNS:17972. 

- Bouça da Mó. Estação de Ar Livre. Paleolítico- CNS:19611. 

- Bouça do Valado. Achados isolados. Paleolítico- CNS: 19612. 

- Carvoeiro. Vestígios Diversos. Idade do Ferro/ Romano- CNS: 2603. 

- Castro da Padela. Povoado Fortificado. Idade do Bronze- CNS: 17975. 

- Castro de Carmona. Povoado Fortificado. Idade do Ferro/ Romano- CNS: 2735. 

- Fonte de Godos. Vestígios Diversos. Romano- CNS: 2684. 

- Neves. Necrópole. Neo- Calcolítico e Indeterminado- CNS: 5325. 

- Ponte Real. Via Medieval- CNS: 19614. 

- Ponte da Quinta da Mata. Ponte Moderna e Contemporânea- CNS: 17973. 

- Senhora da Aparecida. Povoado Fortificado. Idade do Ferro- CNS:13080. 

- Souto. Povoado Fortificado. Idade do Ferro- CNS: 19613. 

- Sub- Ribes 1. Vestígios Diversos. Romano/ Medieval- CNS: 21648. 

- Sub- Ribes 2. Achados isolados. Paleolítico- CNS: 21650. 

 

Área de Estudo (AE) 

Durante os trabalhos de prospeção, foi possível verificar que grande parte da AE 

está a ser alvo de exploração de caulinos e argilas ou que esta atividade ocorreu no 

passado. Os espaços que não estão a ser intervencionados correspondem a áreas 

ocupadas por floresta de produção de eucaliptos, pontuados por pinheiros, 
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apresentando vegetação arbustiva, densa e alta. Nestes espaços a prospeção 

resultou numa visibilidade nula do solo (ver Figura 4.37). 

 

Ainda dentro da AE, e na área de núcleo de exploração, existem dois elementos 

patrimoniais, que se encontram inventariados na Carta Arqueológica de Barcelos 

como as Mamoas de Barros Brancos 4 e 5 (nº 162 e 169 CM Barcelos). No entanto, 

não se detetaram no terreno, uma vez que a visibilidade do solo é nula, pois a 

vegetação é alta e densa. 

 

 

Figura 4.37 – Identificação da área de estudo e espaços com visibilidade nula dos solos. 

 

Na Figura 4.38, com a identificação B a F, apresentam-se os cinco monumentos que 

pertencem a um núcleo megalítico referenciado por Martins Sarmento, no séc. XIX - 

Mamoas de Barros Brancos 1 a 5, catalogadas no Portal do Arqueólogo e no PDM de 

Barcelos. A Mamoa de Barros Brancos 1 foi destruída aquando da construção do 
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estradão que passa no centro da AE. As Mamoas de Barros Brancos 2 e 3 e um novo 

monumento estão a ser objeto de intervenção por parte do Dr. Tarcísio Maciel.  

 

Também se encontra inventariado um marco chamado Pedra da Mulher (165- CM 

Barcelos). Este foi possivelmente destruído pela construção ou o alargamento do 

estradão de serventia a uma exploração mineira a céu aberto, que se depreende ser 

a empresa para o qual se realiza este estudo. 

 

 

Figura 4.38 – Identificação dos elementos patrimoniais na AE. 

 

As Mamoas de Barros Brancos 4 e 5 correspodem às ocorrências patrimoniais na AE 

para as quais foram elaboradas as respetivas Fichas de Ocorrências Patrimoniais (ver 

Anexo III), nomeadamente: 
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- OP1 - Mamoa de Barros Brancos 4 (E) - trata-se de um grande monumento, com 

40 m de diâmetro, por 2 a 3 m de altura. Foi "explorada" e apresenta uma fossa 

de violação orientada de nascente a poente até ao centro do tumulus com 21 m 

de comprimento por 7 m de largura e 1,5 m de profundidade. Existem pedras da 

couraça. Esta ocorrência localiza-se a 400 m para sul do primeiro grupo (as 

Mamoas de Barros Brancos 1, 2 e 3). 

- OP2 - Mamoa de Barros Brancos 5 (F) - localiza-se 100 m para sul da mamoa nº 3. 

Não foi possível perceber a sua funcionalidade. No entanto o Dr. Cláudio 

Brochado não descura tratar-se de uma grande sepultura coletiva, pois é 

claramente uma elevação artificial. Tem planta elíptica, com 38 m de 

comprimento por 15 m de largura. Tinha 2 m de altura e destacava-se bem na 

paisagem plana das imediações. Parece estar intacto e a sua forma pouco comum 

talvez a tenha preservado dos exploradores de tesouro. Foi destruída 

recentemente durante um plantio de eucaliptos. 

 

As Fichas da Ocorrências Patrimoniais e o registo fotográfico da AE encontra-se no 

Anexo VIII.  

 

Avaliação do Valor Patrimonial 

De acordo com os critérios definidos na metodologia, as Mamoas de Barros Brancos 4 

e 5 apresentam um valor patrimonial elevado (ver Quadro 4.40). 

 
Quadro 4.40 – Valor patrimonial dos elementos identificados na área do projeto. 

Ocorrência 
Potencial 

Científico 

Potencial 

Patrimonial 

Estado de 

Conservação 
Total 

Valor 

Patrimonial 

Mamoa de Barros Brancos 4 3 3 1 7 Elevado 

Mamoa de Barros Brancos 5 3 3 1 7 Elevado 
Legenda: 
Potencial Científico: Elevado – 3 Médio – 2 Reduzido – 1  
Potencial Patrimonial: Elevado – 3 Médio – 2 Reduzido – 1  
Estado de conservação: Bom – 3 Razoável – 2 Mau - 1  
Valor Patrimonial: Reduzido – 3 a 4 Médio - 5 a 6 Elevado – 7 a 8 Muito elevado – 9 

 

 

4.12. Evolução previsível na ausência do projeto 

 

A não realização do projeto de ampliação traduz-se no encerramento da atual 

exploração e a implementação da recuperação ambiental e paisagística na área de 

extração. 

 

Assim, iria ocorrer uma antecipação dos aspetos benéficos que a desativação da 

exploração provoca no ambiente ao nível da cessação da atividade nomeadamente a 

supressão das fontes de poeiras e ruído associada à atividade extrativa e ao 

transporte. Esta alteração traduzir-se-ia numa melhoria na qualidade do ambiente. 
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No que respeita à socioeconomia, a evolução sem a concretização do projeto 

significa o encerramento da atual exploração. Assim, prevê-se a perda dos cinco 

postos de trabalho e a perda global de rendimento gerado na exploração, que se 

traduziria no aumento dos níveis de desemprego e da debilidade económica das 

freguesias, em particular no setor industrial e do comércio. 
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5 Impactes ambientais e medidas de 
minimização 

 

 

Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes 

ambientais associados aos descritores analisados no Capítulo 4 (Situação de 

Referência) nas diversas fases do projeto consideradas, isto é, nas fases de 

funcionamento e desativação.  

 

Metodologia para a análise de impactes 

A análise dos impactes originados pelo projeto em causa foi realizada em três fases 

distintas: identificação, caracterização e avaliação dos impactes. 

 

I. Identificação dos impactes 

Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais: 

 Visita conjunta com os técnicos da equipa projetista à zona prevista de 

desenvolvimento do projeto, para atualizar o conhecimento do projeto e 

do local. 

 Discussão com a equipa projetista de aspetos relevantes do projeto. 

 Discussão com peritos em matérias específicas do projeto. 

 Utilização de matrizes para cruzar informação do projeto com fatores 

ambientais. 

 Consulta bibliográfica. 

 Consulta de EIA de projetos semelhantes. 

 

Para além das metodologias atrás referidas, para certos descritores foram utilizadas 

metodologias específicas, que serão descritas junto à análise de impactes desses 

descritores. 

 

II. Caracterização dos impactes 

Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, 

foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se 

procedido à caracterização síntese dos impactes recorrendo aos seguintes 

parâmetros: 

 Natureza    (positivo ou negativo). 

 Ordem   (diretos, indiretos ou cumulativos). 

 Magnitude    (elevada, moderada ou reduzida). 

 Probabilidade   (certo, provável ou improvável). 

 Duração   (permanente ou temporário). 

 Reversibilidade  (reversíveis ou irreversíveis). 

 Escala    (local, regional ou nacional). 
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III. Avaliação dos impactes 

A avaliação dos impactes ou determinação da sua significância foi efetuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

 Negligenciável; 

 Baixa; 

 Média; 

 Elevada. 

 

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não 

dos objetivos ambientais definidos para cada um dos descritores na situação de 

referência. 

 

Para além disso, tendo como base os critérios de significância referidos no 

documento "Revision of EU Guidance Documents on EIA” (European Commission, 

2000), foram respondidas as seguintes questões tendo em vista determinar o grau de 

significância de cada um dos impactes: 

 As condições ambientais gerais sofrerão grandes alterações? 

 A escala é desproporcionada face às condições existentes? 

 Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

 Os efeitos cobrem uma área muito extensa? 

 Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

 Afeta muitos tipos de recetores diferentes? 

 Afeta recursos raros ou valiosos? 

 Proporciona a ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

 Os efeitos residuais (não mitigados) são suscetíveis de inviabilizar o Projeto? 

 A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

 O efeito será de longo prazo ou permanente? 

 O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

 O impacte é irreversível? 

 O efeito será difícil de evitar, de reduzir, de reparar ou de compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar 

a sua significância devido a lacunas de informação. 
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5.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

 

5.1.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Preparação da área de extração 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Remoção, carga e transporte 

O impacte na geomorfologia está relacionado com a alteração da topografia na área 

de extração, que origina formas artificiais na zona das bancadas de desmonte e nos 

depósitos temporários de inertes. Estas ações provocam modificações acentuadas no 

relevo e a exposição dos taludes aos agentes erosivos (vento e chuva).  

 

Com o projeto ocorrerá a fusão das áreas de exploração licenciadas e a sua 

ampliação, correspondendo a um acréscimo da área de extração. 

 

Por forma a verificar o grau de alteração na área do núcleo de exploração, foram 

delimitadas as áreas já intervencionadas (Figura 5.1) com base nas imagens do 

Google Earth (2017) e do levantamento topográfico da área (2018). Através desta 

análise, verificou-se que grande parte da área do núcleo de exploração (47,5 ha, 

43% do núcleo de exploração) já se encontra intervencionada correspondendo à área 

de extração existente e à área afeta à instalação industrial (Quadro 5.1).  

 

Com a implementação do projeto ocorrerá um acréscimo de 61,6 ha da área 

geomorfologicamente alterada decorrente da atividade de extração. 

 

Quadro 5.1 – Áreas afetas ao núcleo de exploração. 

 Área (ha) % do núcleo do exploração 

Núcleo de exploração: 110,5 100,0 

- Áreas extrativas e áreas de defesa 101,3 91,7 

- Instalação industrial 9,2 9,3 

Área de exploração licenciada (1) 

(Plano de Lavra de 2010)  
50,2 45,4 

Áreas intervencionadas: 47,5 43,0 

- Áreas de exploração 39,7 39.9 

- Área afeta à instalação industrial 7,7 7,0 
(1) Esta área não inclui a instalação industrial. 
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Figura 5.1 – Identificação do núcleo de exploração e das áreas já intervencionadas. 

 

Para além do acréscimo da área afeta à exploração, o projeto irá incrementar a 

profundidade de escavação até à cota de 35 m (áreas extrativas B, C, D e E) e 45 m 

(área extrativa A). A profundidade máxima de escavação será de 33 m (ver Perfis no 

Anexo II). 

 

Os depósitos temporários de estéreis e de inertes provocam igualmente uma 

alteração do relevo, correspondendo a uma área de exposição dos materiais aos 

agentes erosivos. 

 

As lagoas existentes no fundo da corta são também um elemento geomorfológico 

artificial, decorrente da alteração do sistema de drenagem. 
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A ampliação visa a continuação da exploração de um recurso mineral não renovável 

(matéria prima relevante) por mais 59 anos. Com a fusão das áreas de exploração 

licenciadas e a sua ampliação, está prevista a remoção dos recursos minerais 

existentes, estimados em 80.000 t/ano de caulino, 312.000 t/ano de areias e 

50.000 t/ano de argilas. Anualmente prevê-se também a produção de 8.000 t de 

estéreis, que serão utilizados posteriormente na recuperação paisagística.  

 

Prevê-se assim um impacte negativo, devido à destruição das estruturas 

geomorfológicas e à remoção de um recurso natural não renovável, direto e 

cumulativo, de magnitude moderada, certo, permanente, irreversível e local. Uma 

vez que se pretende explorar um recurso limitado, não renovável e circunscrito, 

considera-se o impacte de média significância. 

 

• Operações de recuperação paisagística 

A exploração nas 5 áreas extrativas definidas no Plano de Mina e a recuperação 

paisagística ocorrerão em simultâneo. O que significa que não é possível estimar a 

área que estará simultaneamente exposta aos agentes erosivos. No entanto, a 

garantia que a recuperação acompanhará a exploração poderá minimizar a 

ocorrência de fenómenos erosivos.  

 

Considera-se, por isso, que esta atividade terá um impacte positivo, direto, de 

magnitude moderada, certo, permanente, reversível e local. A implementação do 

PARP ao longo da atividade extrativa, permite que sejam minimizados os impactes 

negativos ao nível geomorfológico decorrentes da atividade extrativa, mantendo, no 

entanto, a extração em simultâneo nas cinco áreas, pelo que se considera o impacte 

de baixa significância. 

 

Fase de desativação 

• Encerramento do núcleo de exploração 

O término da atividade de extração e a presença da modelação final e do coberto 

vegetal previsto, leva a que apesar de se tratar de uma área com formas de relevo 

artificiais, estas possam atingir alguma estabilidade geomorfológica. Trata-se por 

isso de um impacte positivo, direto, de magnitude moderada, certo, permanente, 

irreversível, local e de baixa significância. 

 

5.1.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto irá explorar um recurso mineral não renovável, pelo que o objetivo 

ambiental não é cumprido. Assim, considera-se que os impactes identificados para a 

geomorfologia e geologia apresentam a significância sintetizada no Quadro 5.2. 
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Quadro 5.2 – Síntese dos impactes na geomorfologia e geologia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

Negativo de média significância 

- Operações de recuperação paisagística Positivo de baixa significância  

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Positivo de baixa significância 

 

5.1.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- Nas frentes de extração deve ser garantida a estabilidade através de um 

desmonte com taludes adequados, com as dimensões definidas no Plano de Mina. 

- Os depósitos temporários de materiais (pargas) devem ter uma dimensão 

adequada, com declives pouco acentuados e um sistema de drenagem, de modo 

a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

- Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma 

boa aplicação do material de cobertura e do coberto vegetal previsto, de forma a 

evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

 

 

5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

5.2.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Preparação da área de extração 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Remoção, carga e transporte 

• Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

As principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela atividade 

extrativa decorrem da possibilidade de alteração do nível piezométrico e da direção 

de fluxo, devido à interseção do nível freático com o desenvolvimento da escavação.  

 

Grande parte da área do projeto já se encontra intervencionada, tendo já ocorrido a 

remoção do solo e do substrato geológico e a consequente alteração da drenagem 

superficial e subterrânea (Figura 5.1 e Quadro 5.1). O núcleo de exploração que já 

se encontra intervencionado, decorrente da atividade extrativa, é de 39,7 ha. Com 

a ampliação, a área de exploração total será de 101,3 ha. 
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O projeto irá incrementar a profundidade de escavação até à cota de 35 m (áreas 

extrativas B, C, D e E) e 45 m (área extrativa A), sendo a profundidade de escavação 

máxima de 33 m. De acordo com a estimativa apresentada (Figura 4.11), a 

profundidade do nível freático superficial encontra-se entre a cota 40 m e 50 m. 

Assim, a escavação em profundidade deverá afetar o sistema aquífero superficial 

através do seu rebaixamento na área do projeto e na sua envolvente mais próxima. 

Esta alteração não deverá afetar nem poços nem outros usos associados aos recursos 

hídricos subterrâneos, dada a sua distância em relação à área de implantação do 

projeto. 

 

O tipo de substrato presente na área, nomeadamente as argilas e o caulino, 

conferem-lhe uma impermeabilidade elevada. As lagoas que existem na corta das 

áreas de exploração atual, corresponde sobretudo ao armazenamento das águas 

pluviais. 

 

Na exploração existem procedimentos de aproveitamento dos recursos hídricos, 

nomeadamente a utilização das águas das lagoas para a rega dos caminhos e para o 

processo industrial. Por este motivo, não ocorre a captação de água subterrânea na 

área do projeto. 

 

Dadas as características do substrato geológico, o impacte decorrente do aumento 

da área e da profundidade de escavação sobre o escoamento subterrâneo deverá ser 

negativo, direto, de magnitude moderada, provável, permanente, irreversível e 

local. Face ao caráter local do impacte e uma vez que não se prevê a afetação a um 

nível mais alargado, nem a afetação dos poços e furos na envolvente, considera-se o 

impacte de baixa significância. 

 

• Operações de recuperação paisagística 

O saneamento e a limpeza dos taludes que se apresentem com sinais de 

instabilidade e posterior espalhamento da terra vegetal com 0,15 m de espessura, 

seguida da sementeira nos taludes de escavação acima da cota 47 m, a abertura de 

covas com colocação de terras vegetais seguida da plantação de árvores, irá 

melhorar as condições de drenagem, embora de forma progressiva ao longo dos 

59 anos da fase de funcionamento do projeto. No entanto, a drenagem irá manter-se 

para o interior das áreas extrativas constituindo lagoas permanentes, exceto na área 

extrativa A que será aterrada. Assim, considera-se que a alteração do aquífero mais 

superficial deverá manter a tendência de rebaixamento na área do projeto e na sua 

envolvente mais próxima, embora com alguma estabilização do nível freático.  

 

Dado que o sistema de escoamento manter-se-á alterado, considera-se o impacte 

negligenciável. 
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Fase de desativação 

• Encerramento do núcleo de exploração 

Com a cessação da atividade irá manter-se a presença do fosso à cota de 35 m nas 

áreas extrativas B, C, D e E. A presença do aterro definitivo na área extrativa A e na 

zona da linha elétrica assim como as restantes atividades de recuperação 

paisagística (sementeiras e plantação de árvores e arbustos), permitirão nestes 

locais a criação de condições para a infiltração da água no subsolo. Trata-se de um 

impacte negligenciável pois as condições de drenagem subterrânea serão de modo 

geral mantidas. 

 

5.2.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental nos recursos hídricos subterrâneos é cumprido, pois as 

características hidrogeológicas na envolvente ao projeto serão pouco alteradas. 

Considerou-se que os impactes identificados para os recursos hídricos subterrâneos 

apresentam a significância apresentada no Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 – Síntese dos impactes nos recursos hídricos subterrâneos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

Negativo de baixa significância 

- Operações de recuperação paisagística Negligenciável 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Negligenciável 

 

 

5.3. Recursos hídricos superficiais 

 

5.3.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Preparação da área de extração 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Remoção, carga e transporte 

Os trabalhos de preparação da extração consistem na remoção das camadas 

superficiais de solo até atingir o recurso mineral. Desta atividade, bem como do 

depósito temporário destes materiais (essencialmente terra vegetal e estéreis), 

resultam alterações dos padrões de drenagem superficial e o consequente aumento 

de partículas sólidas em suspensão na água, como resultado da erosão do solo. 
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O projeto prevê o aumento da área extrativa, sendo afetadas apenas linhas de água 

temporárias (Figura 5.2) e onde o escoamento superficial já se faz para o interior da 

corta.  

 

 

Figura 5.2 – Sobreposição das áreas de extração com a drenagem superficial. 

 

Uma vez que o escoamento superficial manter-se-á para o interior da corta, não é 

esperado arraste de sólidos para a rede hidrográfica envolvente.  

 

As atividades de extração implicam assim um impacte sobre a drenagem superficial 

negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e de 

escala local. Uma vez que as afetações previstas ocorrem em áreas com escoamento 

superficial incipiente, em grande parte já alterado, considera-se o impacte de baixa 

significância. 
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• Operações de recuperação paisagística 

O saneamento dos taludes que apresentem sinais de instabilidade e posterior 

espalhamento de terra vegetal nas bancadas, a abertura de covas e a plantação das 

espécies propostas, permitirá melhorar as condições de drenagem, embora de forma 

progressiva ao longo dos 59 anos da fase de funcionamento do projeto. No entanto, 

a drenagem irá manter-se para o interior das áreas extrativas, para as lagoas. 

Exceção para área de extração A, que será aterrada devendo ser reposta a 

drenagem no sentido da rede de drenagem local.  

 

Dado que o sistema de escoamento manter-se-á na maior parte da área alterado, 

considera-se o impacte negligenciável. 

 

Fase de desativação 

• Encerramento do núcleo de exploração 

Devido à configuração final prevista, as águas de escorrência serão conduzidas para 

o interior da área do projeto, acumulando-se na corta e formando lagoas, pelo que 

não se prevê a rejeição de água para a rede hidrográfica envolvente. A área de 

extração A será aterrada, devendo ser reposta a drenagem na direção da rede de 

drenagem local. 

 

A água das lagoas continuará a ser utilizada na instalação industrial após o 

encerramento da exploração. 

 

Considera-se que o impacte sobre os recursos hídricos deverá, portanto, ser 

negligenciável. 

 

5.3.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental nos recursos hídricos superficiais é cumprido, dado que apesar 

da alteração da drenagem na área do projeto trata-se de uma zona de cumeada, 

não se prevendo a afetação dos usos associados a estas linhas de água. No 

Quadro 5.4 apresenta-se a classificação dos impactes nos recursos hídricos 

superficiais. 

 

Quadro 5.4 – Síntese dos impactes nos recursos hídricos superficiais. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

Negativo de baixa significância 

- Operações de recuperação paisagística Negligenciável 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Negligenciável 
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5.3.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- A remoção dos solos, durante as operações de preparação do terreno para o 

desmonte, deverá ser efetuada de forma a preservar a camada superficial de 

terra vegetal, em pargas devidamente protegidas dos ventos e das águas de 

escorrência, de modo a evitar a erosão e deslizamento de terras. 

- O aterro previsto para a área de extração A e a sua modelação deve garantir a 

drenagem das águas superficiais no sentido da linha de água existente a oeste. 

 

 

5.4. Qualidade da água 

 

5.4.1. Qualidade da água subterrânea 

 

5.4.1.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos. 

 Operações de recuperação paisagística 

 Expedição do produto final. 

 Manutenção de máquinas e viaturas 

A exploração irá ocorrer até à cota 35 m nas áreas extrativas B, C, D e E, e 43 m na 

área extrativa A, tal como consta na Figura 3.5. A esta profundidade a formação 

aquífera é caracterizada por uma condutividade hidráulica muito reduzida, o maciço 

encontra-se compacto e praticamente sem descontinuidades. 

 

Apesar do risco de contaminação no núcleo de exploração ser considerado baixo a 

médio, não se espera que ocorra a afetação da qualidade da água subterrânea 

decorrente das atividades de extração. Assim, considera-se o impacte 

negligenciável. 

 

Nas operações de recuperação paisagística, a utilização de espécies adaptadas às 

condições edafoclimáticas da região minimizam a necessidade de utilização de 

corretivos e fertilizantes. 

 

Os efluentes líquidos produzidos na oficina e no posto de abastecimento de 

combustível são encaminhados para um separador de hidrocarbonetos. Nas 
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instalações sociais e administrativas, os efluentes líquidos são encaminhados para 

duas fossas, uma estanque e outra com poço absorvente, sendo o solo o meio 

recetor final (ver respetiva licença no Anexo III). 

 

A área de armazenamento temporário de resíduos, localizada na instalação 

industrial, numa área impermeável e coberta, está dotada dos meios de triagem e 

contenção adequados, pelo que não constituí uma fonte potencial de contaminação 

(ver Fotografia 5.1). 

 

 

Fotografia 5.1 – Área de triagem e armazenamento temporário de resíduos na instalação industrial. 

 

Os terrenos onde é realizado o tratamento e beneficiação de materiais extraídos 

têm baixa drenagem, são bastante compactos e de porosidade muito baixa (quase 

nula), dificultando a infiltração da água. Assim, o risco de contaminação dos 

recursos hídricos subterrâneos, decorrente da circulação de veículos e 

funcionamento de equipamentos, é reduzido. Além disso, as máquinas afetas à 

exploração são periodicamente inspecionadas e sujeitas a manutenção. 

 

O impacte destas atividades sobre a qualidade da água subterrânea é, portanto, 

considerado negligenciável. 

 

5.4.1.2. Síntese dos impactes 

 

Uma vez que não se prevê a afetação da qualidade da água subterrânea, considera-

se que o objetivo ambiental é cumprido. Considerou-se que os impactes 

identificados para a qualidade da água subterrânea apresentam a seguinte 

significância: 
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Quadro 5.5 – Síntese dos impactes na qualidade da água subterrânea. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Expedição do produto final 

- Operações de recuperação paisagística 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Negligenciável 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Nulo 

 

5.4.1.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- Proceder à inspeção e limpeza periódica das fossas afetas às instalações sociais e 

administrativas e do separador de hidrocarbonetos, a fim de evitar possíveis 

fugas. 

- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

afetos à exploração, de forma a manter as normais condições de funcionamento 

e assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas 

decorrente de derrames acidentais. 

- A manutenção das máquinas e veículos deve ser efetuada exclusivamente na área 

da oficina. Havendo necessidade de reparações in loco, estas devem ocorrer 

sobre uma bacia de retenção estanque. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do 

derrame deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo 

contaminada deverá ser removida e enviada para destino final adequado.  

- É proibida a deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo. 

- Os fertilizantes e corretores deverão ser aplicados de acordo com as instruções 

dos fabricantes. 

 

Fase de desativação 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do 

derrame deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo 

contaminada deverá ser removida e enviada para destino final adequado.  

- É proibida a deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo. 
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5.4.2. Qualidade da água superficial 

 

5.4.2.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

Os trabalhos de preparação da área de extração consistem na remoção da terra 

vegetal e o seu depósito temporário. Estas ações potenciam a erosão do solo e o 

consequente aumento de partículas sólidas em suspensão na água. 

 

Ainda que as áreas extrativas previstas abranjam linhas de água temporárias, a 

preparação da área de extração para o desmonte vai fazer com que o escoamento 

superficial seja direcionado para o interior da corta, de acordo com o previsto no 

plano de mina. Assim, não haverá arraste de sólidos para a rede hidrográfica 

envolvente e, portanto, o impacte destas ações na qualidade da água superficial é 

considerado negligenciável. 

 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

Decorrente das operações de classificação e lavagem dos materiais extraídos ocorre 

a produção de efluente líquido, que corresponde essencialmente à suspensão aquosa 

de caulino com menos de 45 µm. Este efluente é conduzido a um tanque de 

decantação e posteriormente a um tanque de águas limpas, onde é de novo 

introduzido no processo industrial. As escorrências verificadas ao longo do processo 

de tratamento e beneficiação dos materiais extraídos, nomeadamente durante o 

processo de prensagem do caulino, são também reintroduzidas no processo 

industrial. Assim, na instalação industrial não se verifica o escoamento superficial 

para o exterior, não ocorrendo, portanto, a afetação da qualidade da água 

superficial, pelo que o impacte será negligenciável. 

 

Nas zonas a céu aberto de stock de materiais extraídos (caulino bruto) e 

classificados (areias) verifica-se a existência de escorrências. Em épocas secas, o 

caudal de escorrência é praticamente nulo, pelo que o eventual arraste de 

partículas sólidas assume uma magnitude muito reduzida. Em épocas de 

precipitação mais intensa, o transporte sólido aumenta substancialmente. No 

entanto, a topografia do terreno encontra-se alterada, decorrente da 

artificialização originada pela instalação industrial, não se verificando drenagem 

para as linhas de água. Assim, não é esperada afetação da qualidade da água 

superficial na envolvente da instalação industrial. 
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A área de depósito temporário de estéreis localizar-se-á na corta da área 

extrativa D, e, portanto, as eventuais escorrências serão encaminhadas para o 

interior da mesma. 

 

Assim, considera-se que as atividades envolvidas no processo de tratamento e 

beneficiação dos materiais extraídos implicam um impacte negligenciável na 

qualidade da água, uma vez que não ocorre drenagem ou arraste de sólidos para a 

rede hidrográfica. 

 

 Expedição do produto final 

 Manutenção de máquinas e viaturas 

As águas de lavagem de máquinas, as águas de escorrência da oficina e do posto de 

abastecimento de combustível, e as águas das operações de manutenção de viaturas 

são encaminhadas para uma fossa separadora de hidrocarbonetos que se localiza 

junto ao depósito de combustível. 

 

Uma vez que as águas contaminadas com hidrocarbonetos são adequadamente 

tratadas, considera-se o impacte desta atividade como negligenciável. 

 

 Operações de recuperação paisagística 

Nas operações de recuperação paisagística poderá ser necessário utilizar corretivos 

e fertilizantes. A excessiva utilização destes produtos químicos poderá provocar a 

contaminação da água superficial, pelo que a adoção de medidas de minimização 

com o objetivo da correta utilização deste tipo de produtos, determinará um 

impacte negligenciável na qualidade dos recursos hídricos superficiais. Ainda assim, 

o escoamento superficial na área de exploração ficará acumulado no interior das 

cortas, pelo que os eventuais impactes desta operação serão desde logo sentidos e 

contidos nas lagoas do núcleo de exploração. 

 

5.4.2.2. Síntese dos impactes 

 

Uma vez que não se prevê a afetação da qualidade dos recursos hídricos superficiais 

que origine a afetação dos atuais usos, considera-se que o objetivo ambiental é 

cumprido. Considerou-se que os impactes apresentam a seguinte significância: 
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Quadro 5.6 – Síntese dos impactes na qualidade da água superficial. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Operações de recuperação paisagística 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

- Expedição do produto final 

Negligenciável 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Nulo 

 

5.4.2.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- Durante as operações de preparação da área de extração, a remoção dos solos 

deverá ser efetuada de forma a preservar a camada superficial de terra vegetal, 

em pargas devidamente protegidas dos ventos e das águas de escorrência, de 

modo a preservar as características deste material para as operações de 

recuperação paisagística. 

- O separador de hidrocarbonetos deve ser sujeito a manutenção e limpeza 

periódicas, por forma a manter uma eficiência adequada de tratamento. 

- Os fertilizantes e corretores deverão ser aplicados de acordo com as instruções 

dos fabricantes. 

 

 

5.5. Solo e uso do solo 

 

5.5.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Preparação da área de extração 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Remoção, carga e transporte 

Na fase de funcionamento, o impacte no solo decorre da sua remoção na área de 

extração e a sua colocação em depósitos temporários para serem posteriormente 

utilizados na recuperação paisagística.  

 

Tendo em consideração que a área atualmente intervencionada pela atividade 

extrativa é de 39,7 ha e que a área do projeto é de 101,3 ha (correspondente às 

5 áreas extrativas e zonas de defesa), prevê-se a remoção do solo numa área de 

61,6 ha (56% do núcleo de exploração).  
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Apesar do núcleo de exploração abranger 15,1 ha de RAN (13,7% do núcleo de 

exploração), trata-se de uma área em parte já intervencionada, em que a aptidão 

ao uso foi diminuída. 

 

Estas ações conduzem a um incremento da degradação do solo e à sua exposição aos 

fenómenos erosivos. Apesar de se tratar de um solo com uma aptidão agrícola 

marginal, haverá sempre uma perda de capacidade de uso. 

 

A circulação de veículos e maquinaria pesada em vias temporárias no interior da 

área de extração durante a fase de desmonte e extração, poderá conduzir à 

compactação dos solos nas áreas que não serão sujeitas a exploração.  

 

Em relação ao uso do solo, no núcleo de extração já ocorre a atividade extrativa em 

39,7 ha (Figura 5.1 e Quadro 5.1). Ao longo dos 59 anos de funcionamento do 

projeto  ocorrerá a conversão do uso florestal (floresta de produção com eucalipto) 

para área extrativa, numa área 61,6 ha, 

 

Deste modo, o impacte no solo e no uso do solo será negativo, direto, de magnitude 

moderada, certo, permanente, irreversível e local. A alteração do uso existente de 

florestal para área extrativa leva a que se considere o impacte de média 

significância. Acresce referir que no final da fase de funcionamento, que terá uma 

duração de 59 anos, não será possível a restituição da área com uso florestal, devido 

à presença das lagoas na maior parte da área. 

 

• Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

• Expedição do produto final 

• Manutenção de máquinas e viaturas 

Estas ações decorrerão essencialmente na instalação industrial existente no núcleo 

de exploração e que se irá manter na fase de funcionamento do projeto. As 

principais consequências desta atividade são a alteração das características físico-

químicas do solo e, consequentemente, a diminuição da sua capacidade de uso. A 

movimentação de veículos pesados e de maquinaria, a presença da oficina e das 

restantes estruturas associadas à atividade, podem originar derrames acidentais de 

óleos e combustíveis, causando a contaminação do solo.  

 

Trata-se de um impacte negligenciável, dado que as áreas referidas anteriormente 

correspondem a áreas onde o solo já se encontra degradado e onde será mantido um 

uso já existente.  

 

• Operações de recuperação paisagística 

O PARP prevê a adoção de medidas que visam a reposição dos solos provenientes da 

decapagem através das ações de recuperação paisagística a desenvolver durante e 

após a atividade extrativa. No entanto, para o aterro está prevista a necessidade de 
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solos externos, que podem ser uma fonte potencial de contaminação dos solos. 

Assim, apenas devem ser aceites estéreis/ solos não contaminados biológica (sem 

sementes de infestantes) e quimicamente. 

 

Nesta fase está prevista a modelação dos taludes e a sua reflorestação com a 

plantação de carvalhos, pinheiro bravo e arbustos. Estas ações permitirão a 

restituição da camada de solo na área do projeto e a conversão marginal de área 

extrativa para área florestal. Trata-se de uma recuperação faseada, mas bastante 

prolongada no tempo. 

 

Trata-se de um impacte negligenciável, pois apesar de ocorrer uma melhoria do 

solo, nomeadamente nas áreas já afetas à atividade, a valorização do solo e do uso 

do solo está sempre condicionada pelo tipo de relevo após a recuperação. 

 

Fase de desativação 

• Encerramento do núcleo de exploração 

Após o término da exploração as áreas de extração serão convertidas em área de 

floresta com pinheiro e carvalhos e outras espécies arbóreas e arbustivas adequadas 

à área em estudo, e lagoas com as margens arborizadas com espécies adaptadas.  

 

Trata-se, portanto, de uma pequena semi-naturalização da área, não podendo, 

todavia, ser restituído o solo nem o uso do solo existente na área antes da atividade 

extrativa. Constitui por isso um impacte negligenciável. 

 

5.5.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o projeto não afeta solo de elevado valor e com elevada aptidão ao 

uso, no entanto provoca a alteração do uso. Considera-se que o objetivo ambiental 

definido é cumprido. Em resumo, os impactes identificados para o solo encontram se 

no Quadro 5.7. 

 

Quadro 5.7 – Síntese dos impactes no solo e usos do solo. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte  

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

Negativo de média significância 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Expedição do produto final 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Negligenciável 

- Operações de recuperação paisagística Negligenciável 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Negligenciável 
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5.5.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- As operações de desmatação devem ser faseadas, consoante as necessidades de 

abertura de novas frentes de trabalho, de forma a reduzir, tanto quanto possível, 

a área de solo a descoberto minimizando os fenómenos erosivos. 

- A remoção dos solos, durante as operações de preparação do desmonte, deverá 

ocorrer se possível no período seco e ser efetuada de forma a preservar a camada 

superficial de terra vegetal, colocando-a em depósitos temporários devidamente 

protegidas dos ventos e das águas das escorrências, de modo a evitar a erosão e 

deslizamento de terras. 

- Os depósitos temporários deverão ter uma altura que garante a sua estabilização 

e a minimização dos fenómenos erosivos, devendo ser constituídas sempre que 

necessário, valetas de drenagem, de forma a preservar o solo que será usado na 

recuperação paisagística. 

- A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deverá ser condicionada 

às zonas de trabalho e aos acessos definidos, evitando-se assim uma maior 

afetação do solo e do coberto vegetal devido à circulação desnecessária destes 

equipamentos em áreas adjacentes. 

- Os solos que virão do exterior para completar o aterro devem ser solos não 

contaminados biológica (sem sementes de infestantes) e quimicamente. 

- Acompanhamento da evolução do coberto vegetal e da estabilização dos solos, 

nas áreas onde foi implementado o PARP, através de visitas anuais, de 

preferência no final do inverno.  

 

 

5.6. Sistemas ecológicos 

 

5.6.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Preparação da área de extração 

O aumento da área afeta à atividade extrativa implica a destruição do coberto 

vegetal ainda existente no núcleo de exploração. Dentro da área do projeto já 

ocorre exploração de inertes, sendo a área atualmente intervencionada de 39,7 ha. 

Nesta área o solo já se encontra em grande parte decapado. Na restante área, em 

61,6 ha, a presença de espécies vegetais é muito residual restringida a uma faixa de 

uso florestal (eucaliptal). Tal como foi descrito na situação de referência, a 

vegetação apresenta um valor ecológico reduzido, devido à atividade extrativa 

presente no local e à floresta de produção com eucalipto. É também de salientar 

que esta artificialização do uso se traduz no aumento da presença de infestantes, 

nomeadamente de acácias. 
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A destruição do coberto vegetal ainda existente no núcleo de exploração provoca a 

potencial indução da deslocação de espécies animais para fora da área. No entanto, 

a presença da atividade extrativa na área do projeto leva a que a fauna presente 

esteja adaptada às condições do local e apresente um valor ecológico reduzido.  

 

Assim, o impacte sobre os recursos biológicos deverá ser negligenciável, uma vez 

que a área de extração e a sua envolvente mais próxima não se sobrepõem a 

nenhuma área classificada e os biótopos identificados apresentam um valor 

ecológico reduzido.  

 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Remoção, carga e transporte 

• Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

• Expedição do produto final 

Estas ações provocam perturbações indiretas na flora na envolvente da exploração 

devido principalmente à emissão de poeiras que vão cobrir a vegetação existente, 

tendo como resultado a redução da taxa fotossintética. O facto de se tratar de uma 

exploração em fosso, com algumas das atividades a ocorrerem em profundidade, 

leva a que a emissão de poeiras seja minimizada. 

 

A fauna será perturbada diretamente pelo ruído e pela possibilidade de 

atropelamento pelos veículos de transporte e maquinaria. No caso da perturbação 

causado pelo ruído, considera-se que se trata da continuação de uma atividade já 

existente, pelo que as espécies presentes já estarão familiarizadas com o ruído 

associado à exploração de massas minerais. Indiretamente, a deposição de poeiras 

na vegetação constitui também uma fonte de perturbação para a fauna.  

 

Deste modo, considera-se que o impacte será negligenciável dado o baixo valor dos 

recursos biológicos presentes na área de estudo. 

 

• Operações de recuperação paisagística 

Com a implementação do PARP, de forma progressiva, acompanhando a atividade 

extrativa, as condições ecológicas existentes vão ser melhoradas, através da 

constituição do biótopo florestal, com a plantação de pinheiro bravo, carvalho roble 

e subcoberto arbustivo. Nas margens das lagoas também está prevista a colocação 

de espécies adaptadas a este meio, o que poderá criar um biótopo de maior valor 

ecológico associado a este sistema húmido. Deste modo, prevê-se a valorização 

ecológica desta área, devido à utilização de espécies adaptadas ao local, 

nomeadamente a plantação de carvalhos, e de outras espécies arbóreas e 

arbustivas.  
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A implantação do PARP ocorrerá em simultâneo com a atividade extrativa, pelo que 

continuarão a ocorrer as perturbações associadas à extração na envolvente à área 

recuperada, reduzindo assim a possibilidade de melhoria das condições ecológicas 

do local e a presença de espécies com maior valor ecológico. A presença das lagoas, 

especialmente após a colocação de espécies adaptadas nas suas margens, deverá 

permitir a criação de um biótopo favorável para a fauna, nomeadamente a avifauna 

e a herpetofauna. 

 

Considera-se o impacte nos recursos biológicos decorrente da implementação do 

PARP como positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e 

local. O impacte será baixa significância, porque tratam-se de ações que serão 

implementadas de forma faseada em simultâneo com a exploração, pelo que 

manter-se-ão as perturbações na envolvente, não permitindo que o território seja 

totalmente valorizado em relação aos recursos biológicos. 

 

Fase de desativação 

• Encerramento do núcleo de exploração 

A presença de toda a área com as ações do PARP já implementadas e a ausência de 

perturbações na envolvente (exceto na área da instalação industrial), deverá 

melhorar o meio natural na área do projeto, tanto para flora e vegetação, como 

para a fauna, nomeadamente com a presença de floresta constituída por espécies 

adaptadas ao local e das lagoas. 

 

Deste modo, considera-se o impacte nos recursos biológicos como positivo, direto, 

de magnitude moderada, certo, permanente, reversível e local. O impacte será de 

baixa significância, uma vez que, apesar de se prever que sejam melhoradas as 

condições naturais existentes no local, a área manter-se-á como um meio 

seminatural onde não será possível a total valorização dos recursos biológicos. 

 

5.6.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental para os recursos biológicos (flora e fauna) é cumprido, uma 

vez que a implementação do projeto não provoca a afetação de espécies e habitats 

com elevado valor ecológico. No Quadro 5.8 apresenta-se a síntese da classificação 

do impacte. 
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Quadro 5.8 – Síntese dos impactes no solo e usos do solo. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte 

Negligenciável 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Expedição do produto final 

- Operações de recuperação paisagística Positivo de baixa significância  

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Positivo de baixa significância 

 

5.6.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- A circulação de máquinas e de outras viaturas deve ser condicionada às zonas de 

extração e aos acessos construídos, evitando-se a maior afetação do coberto 

vegetal devido à circulação desnecessária destes equipamentos em zonas 

adjacentes. 

- Deverá ser mantida ou mesmo reforçada a plantação de cortinas arbóreas, para 

que estas sirvam de barreira à passagem de poeiras para as áreas envolventes. 

- Deverá ser promovido e implementado um plano de controlo das infestantes para 

a área do projeto. 

- As terras exteriores para as atividades de aterro devem estar isentas de sementes 

de espécies infestantes. 

- Efetuar o acompanhamento da evolução do coberto vegetal e da estabilização 

dos solos, através de controlos anuais, preferencialmente no final do inverno.  

- Sempre que ocorra alguma degradação do coberto vegetal deverão ser 

verificadas medidas adequadas ao seu restabelecimento, conforme previsto no 

PARP. 

 

 

5.7. Paisagem 

 

5.7.1. Metodologia de avaliação dos impactes paisagísticos 

 

A metodologia de avaliação do impacte visual do projeto em estudo desenvolveu-se 

em duas fases: 

 

1ª fase: Análise de visibilidade, na qual se verificou a exposição visual resultante do 

projeto. Nesta simulação são identificadas as áreas de estudo que veem e são vistas 

da área já intervencionada (exceto a instalação industrial) e das 5 áreas extrativas 

previstas pelo projeto. 
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Nesta fase foram identificados os observadores potencialmente sensíveis, que 

correspondem às povoações e à rede viária principal, localizados na área de estudo 

do projeto. Estes observadores foram descritos com base na caraterização da 

ocupação do solo, realizada na situação de referência, juntamente com a análise da 

simulação da visibilidade, utilizando o software Arcgis, extensões 3D Analyst e 

Spatial Analyst. 

 

2ª fase: Avaliação do impacte na paisagem em função da Sensibilidade Visual da 

Paisagem na área de estudo à presença das estruturas e das ações do projeto 

suscetíveis de originar impacte visual. 

 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros fatores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do 

que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais (unidades industriais e áreas de indústria 

extrativa) condiciona a sensibilidade visual dos observadores existentes e 

consequentemente o potencial impacte visual originado pelo projeto em análise. 

 

5.7.2. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Preparação da área de extração 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Remoção, carga e transporte 

O projeto consiste na fusão de duas áreas de extração licenciadas, com uma área 

total de 50,2 ha, e da sua ampliação, passando o núcleo de exploração a ter uma 

área de 110,5 ha, dos quais 86,9 ha correspondem às áreas de extração (5 áreas 

extrativas), 14,4 ha a áreas de defesa e 9,2 ha a instalações anexas (ver Figura 5.1). 

As áreas já intervencionadas, derivado da presença da indústria extrativa, 

correspondem a 47,5 ha (43% do núcleo de exploração). Assim, a ampliação da área 

de extração, traduz-se no aumento da área exposta visualmente e da alteração da 

cromática do local, derivado da conversão do uso florestal para a extração de 

inertes, durante um período de 59 anos.  

 

A preparação do desmonte implica a remoção do coberto vegetal e do solo, o que 

resulta na remoção das espécies arbóreas (eucaliptos), que funcionavam como 

barreira visual e na modificação da forma do terreno e consequentemente na 

alteração da geometria do relevo.  
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O desmonte amplia a “cicatriz” causada pela exploração, o que conduz ao aumento 

do contraste de cor em relação à envolvente, constituída por vegetação arbórea, e 

ao empoeiramento.  

 

Para a avaliação dos impactes da presença da atividade extrativa, foi realizada a 

simulação da visibilidade da área já intervencionada atualmente e da área extrativa 

proposta pelo projeto (Figura 5.3 e Quadro 5.9). Verificando-se que a área com 

visibilidade para a situação atual e para a situação com o projeto é extensa. No 

entanto, ao comparar-se a simulação da área exposta atualmente com a área que 

irá estar exposta com o projeto, verifica-se que ocorrerá um incremento residual. 

 

 

Figura 5.3 – Área com visibilidade para a área atual e para a área extrativa prevista pelo projeto.
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Quadro 5.9 – Área com potencial visibilidade para a área do projeto. 

 

Área já intervencionada Área extrativa com o projeto 

Com visibilidade Sem visibilidade Com visibilidade Sem visibilidade 

Área %  Área %  Área %  Área %  

UV1 1.044,7 47,7 1.145,2 52,3 1.091,5 49,9 1.098,0 50,1 

UV2 560,8 67,0 275,9 33,0 585,0 69,9 251,5 30,1 

Área de estudo 1.605,5 53,1 1.421,1 47,0 1.676,4 55,4 1.349,5 44,6 

 

Apesar do resultado obtido pela análise da simulação de visibilidades, na realidade a 

visibilidade para a área do projeto é muito mais reduzida devido a diversos fatores, 

entre os quais se destacam o facto de a extração ser em fosso e estar situada numa 

linha de cumeada, estando por isso os seus componentes enterrados e fora do 

alcance visual. Além disso, o tipo de coberto vegetal existente na envolvente, 

floresta com eucaliptos e a existência de barreiras físicas e vegetais, constituem 

uma proteção visual.  

 

Em relação às unidades visuais definidas para a área de estudo na situação de 

referência, verifica-se que a UV2 é a que tem maior visibilidade para a exploração. 

 

Quanto aos observadores sensíveis, as povoações com potencial visibilidade para o 

projeto estão localizadas predominantemente na UV1, na sua maioria conseguem ter 

visibilidade para o projeto, nomeadamente a norte, a oeste e a sul. Das principais 

vias de comunicação que vêm e são vistas da área de extração, há a destacar a 

EN305 pela proximidade à área do projeto. A EN308 também tem visibilidade em 

grande parte do seu traçado dentro da área de estudo.  

 

A atividade de extração, a que se associa inevitavelmente a escavação em 

profundidade para retirada do recurso natural em exploração, faz-se sentir numa 

escala temporal elevada (a fase de funcionamento é de 59 anos), mantendo uma 

alteração quantitativa e qualitativa da morfologia original do terreno e, 

consequentemente, do relevo.  

 

Estas ações produzem crateras artificiais, dissonantes da paisagem natural, com um 

grau de desordem inerente à própria atividade durante uma escala temporal 

elevada, nomeadamente pela presença e circulação de máquinas e viaturas, e pela 

produção de ruído e poeiras.  

 

O projeto origina assim um impacte negativo, direto, cumulativo, de magnitude 

moderada, certo, permanente, irreversível e local. Apesar da paisagem presente na 

área do projeto ter uma baixa a média sensibilidade visual e se prever que a área 

com visibilidade para o projeto seja semelhante à atual, o prolongamento da vida 
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útil do projeto e a degradação da paisagem associada à atividade extrativa por mais 

59 anos, leva a que se considere o impacte como sendo de média significância. 

 

• Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

• Expedição do produto final 

• Manutenção de máquinas e viaturas 

As áreas de tratamento e beneficiação da matéria-prima implicam a presença de 

elementos estranhos à paisagem, sendo a perturbação aumentada pela disposição 

muitas vezes desordenada de instalações industriais inerentes a esta atividade. No 

entanto, atendendo a que as estruturas existentes, bem como os restantes 

elementos construídos já se encontram instalados no local, considera-se que não é 

introduzida uma nova perturbação, sendo apenas mantida a já existente. Dada a sua 

proximidade à estrada EN305, considera-se que este é um dos elementos com maior 

exposição visual.  

 

A artificialização dos usos origina assim um impacte negativo, direto, cumulativo, de 

magnitude moderada, certo, permanente, irreversível e local. Considera-se este 

impacte como sendo de média significância, dada a sua proximidade à EN305, 

apesar de se trata do prolongamento temporal da afetação existente. Este impacte 

considera-se que pode ser minimizado mediante a adoção de medidas adicionais. 

 

• Operações de recuperação paisagística 

Estas ações do projeto decorrem do cumprimento das medidas e recomendações 

propostas no Plano de Mina e das ações de recuperação paisagística, previstas no 

Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), a implementar durante e após 

a cessação da atividade extrativa. 

 

A implementação do PARP será gradual, uma vez que apenas ocorrerá quando a 

frente de exploração fique livre, o que deverá ocorrer apenas na fase final da 

exploração dessas áreas. Nessa altura, prevê-se uma minimização dos impactes 

visuais causados pela exploração e a melhoria da qualidade paisagística do local 

intervencionado. 

 

A modelação final do terreno irá implicar a criação de grandes lagoas (Figura 3.17). 

Será realizado o revestimento vegetal das margens das lagoas e da zona de servidão 

do caminho e da linha elétrica, com espécies arbóreas e arbustivas adaptadas ao 

local. 

 

Trata-se de um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, reversível e local. Considera-se um impacte de baixa significância, 

uma vez que manter-se-á sempre a artificialização do relevo na maior parte da 

área. 
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Fase de desativação 

• Encerramento do núcleo de exploração 

A presença das áreas extrativas recuperadas, com a presença dos grandes planos de 

água das lagoas e o coberto vegetal, irá minimizar em grande medida as 

perturbações visuais associadas à atividade extrativa. Deste modo, considera-se que 

na área de extração o impacte do encerramento do núcleo de exploração será 

positivo, direto, de magnitude moderada, provável, permanente, reversível e local. 

Dado que se manterá sempre como uma paisagem que nunca poderá ser totalmente 

recuperada, o impacte é considerado de baixa significância. 

 

5.7.3. Síntese dos impactes 

 

Com o projeto em estudo será prolongado no tempo as perturbações paisagísticas 

associadas à atividade extrativa. Como se trata de um prolongamento no tempo da 

degradação da paisagem na sua área de intervenção, considerou-se que o objetivo 

ambiental não é cumprido. Os impactes identificados na paisagem encontram-se 

sintetizados no Quadro 5.10. 

 

Quadro 5.10 – Síntese dos impactes na paisagem. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

Negativo de média significância 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Expedição do produto final 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Negativo de média significância 

- Operações de recuperação paisagística Positivo de baixa significância 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Positivo de baixa significância 

 

5.7.4. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

 A execução das ações consideradas no Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagística (PARP) devem iniciar-se atempadamente já que a recuperação 

progressiva e articulada com o Plano de Mina possibilitará otimizar o processo 

global de exploração/recuperação da área. 

 As operações de desmatação devem ser faseadas consoante as necessidades de 

abertura de novas frentes de trabalho de forma a reduzir, tanto quanto possível 

a área de solo exposto aos fenómenos erosivos. 
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 Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por 

movimentos de terras deverá ser protegida, limitando-se o abate de árvores e 

arbustos ao exclusivamente necessário. 

 Existe uma áreas intervencionada localizada fora do núcleo de exploração (a este 

da área extrativa C), que deverá ser também recuperada, com a maior brevidade 

possível, devendo ser também aplicado o que está definido no PARP. 

 Deverá ser prevista uma cortina arbórea entre a instalação industrial e a EN305, 

minimizando assim os impactes visuais associados à presença dos elementos 

artificiais e às poeiras. 

 Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para proteção do coberto vegetal a 

instalar. 

 Efetuar a inspeção periódica do comportamento dos taludes e da vegetação 

resultantes da recuperação das bancadas, de forma a controlar os processos 

erosivos e garantir a sua estabilidade. 

 

 

5.8. Qualidade do ar 

 

5.8.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

 Operações de recuperação paisagística 

 Manutenção de máquinas e viaturas 

O impacte na qualidade do ar durante a fase de funcionamento do projeto será 

devido essencialmente à emissão de poeiras (matéria particulada) com origem nas 

atividades da fase de funcionamento nomeadamente movimentação de materiais, 

circulação de veículos em caminhos não pavimentados e ainda devido à ação do 

vento nas áreas decapadas. 

 

A carga e descarga de materiais no núcleo de exploração é a atividade que gera 

mais poeiras para a atmosfera. A movimentação de máquinas em áreas não 

pavimentadas também origina a emissão significativa de poeiras. 

 

As atividades anteriormente descritas são responsáveis pela emissão de matéria 

particulada e partículas com menos de 10 μm (PM10) de diâmetro aerodinâmico. A 

maior parte da matéria particulada emitida por este tipo de fontes, em resultado 

das suas dimensões e massa, sofrem deposição e uma redução na sua concentração 

no ar ambiente nas primeiras centenas de metros a partir da fonte emissora. 
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De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA, 1995), as emissões de 

partículas totais em suspensão de zonas decapadas são proporcionais à área 

mobilizada, atingindo cerca de 2,96 t/ha/mês que, apesar de ser um valor 

meramente indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas. 

A circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao 

levantamento de poeiras que podem atingir cerca de 4,5 kg de partículas por veículo 

e por km. Face à extração anual prevista no núcleo de exploração, estima-se a 

circulação de cerca de 60 camiões por dia a percorreram os acessos não 

pavimentados entre as frentes de exploração e a unidade de classificação/ lavagem, 

ao que equivale diariamente a cerca de 270 kg de partículas por quilómetro 

percorrido. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 

emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões. O estudo 

do regime dos ventos (ver ponto 4.8.2) indicou a predominância de ventos de 

nordeste (18,2%), embora no período seco, altura em que o empoeiramento é mais 

crítico, a predominância dos ventos se verifique de sudoeste (Figura 5.4). As maiores 

velocidades são atingidas pelos ventos de sul (12,6 km/h; Figura 4.35). No período 

seco os ventos mais intensos são de noroeste (Figura 5.4). 
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Figura 5.4 – Rosa dos ventos da estação de Viana do Castelo para o período seco, entre maio e 

setembro. 

 

Atendendo a que o sentido dos ventos mais frequentes e mais intensos irão ditar os 

trajetos preferenciais das partículas em suspensão e as distâncias que essas poderão 

atingir, analisou-se o posicionamento geográfico dos aglomerados populacionais 

relativamente à área do projeto. Esta análise, centrada no regime dos ventos para o 
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período seco, permitiu verificar que na linha dos ventos mais frequentes (de 

sudoeste), localizam-se as povoações de Barroselas e Alvas, que serão 

potencialmente mais afetadas pelo projeto. 

 

Os depósitos de estéreis e terra vegetal vão ser localizados no interior das áreas 

extrativas E e D, respetivamente. A ampliação da área de exploração licenciada não 

deverá provocar a alteração das atuais emissões de poeiras, no entanto provocará 

um prolongamento do impacte no tempo. 

 

Assim, considera-se que o impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, 

provável, temporário, reversível e local. Atendendo que o projeto não implica o 

aumento dos meios mecânicos de extração e que é possível minimizar a emissão de 

poluentes atmosféricos através das medidas de minimização que já são 

implementadas na exploração, como a rega dos caminhos de circulação, considera-

se o impacte de baixa significância. 

 

Ainda assim, para garantir a manutenção da qualidade do ar em conformidade com a 

legislação aplicável, dado o aumento da área de extração, deve ser implementado 

um plano de monitorização da concentração de PM10. 

 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

O processo de tratamento dos materiais extraídos é realizado por via húmida, o que 

minimiza a emissão de poeiras. 

 

No processo de beneficiação para produção do caulino granulado são utilizados dois 

secadores, que funcionam a energia elétrica. Este equipamento está instalado no 

interior do edifício da instalação industrial e estão providos de ciclones para 

tratamento do ar de exaustão. 

 

Considera-se assim que o impacte desta ação do projeto na qualidade do ar é 

negligenciável. 

 

 Expedição do produto final 

Os impactes sobre a qualidade do ar devem-se também ao tráfego de veículos 

pesados, responsáveis pela emissão de poluentes como o monóxido de carbono, 

óxidos de azoto, dióxidos de enxofre, hidrocarbonetos e partículas. Este impacte 

deverá ser negativo, direto, de magnitude baixa, provável, temporário, irreversível 

e regional. Dadas as boas condições de dispersão atmosférica e ao facto de não se 

prever a alteração do movimento atual de veículos, espera-se um impacte de baixa 

significância. 
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Fase de desativação 

 Encerramento do núcleo de exploração 

Durante a fase de desativação, a cessação de todo um conjunto de atividades 

anteriormente identificadas como geradoras de poeiras, nomeadamente a circulação 

de veículos em áreas não pavimentadas, terá um efeito positivo sobre a qualidade 

do ar. 

 

A instalação industrial, como tem licenciamento autónomo e situa-se em espaço 

compatível com a atividade industrial, não será desativada. 

 

Assim, espera-se um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, reversível e de escala local. Considerando que o funcionamento do 

projeto determinou um impacte negativo de baixa significância na qualidade do ar, 

a cessação das atividades geradores de impacte negativo também terão uma baixa 

significância. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

Uma vez que não se prevê a afetação da qualidade do ar, considera-se que o 

objetivo ambiental é cumprido. Considerou-se que os impactes identificados para a 

qualidade do ar apresentam a seguinte significância. 

 

Quadro 5.11 – Síntese dos impactes na qualidade do ar. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Expedição do produto final 

- Operações de recuperação paisagística 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Negativo de baixa significância 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos Negligenciável 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Positivo de baixa significância 

 

5.8.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- O corte de vegetação nas áreas extrativas deverá ser faseado e restringir-se à 

área prevista. 

- Deverá ser reforçada a cortina arbórea e arbustiva nas áreas de defesa que 

contornam as áreas extrativas. Esta medida deve ser implementada no primeiro 

ano após a emissão da DIA. 
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- Todos os veículos de transporte de materiais que saiam da exploração deverão 

circular com a carga devidamente protegida por uma lona. 

- Os caminhos não pavimentados de circulação interna deverão ser 

frequentemente regados e com maior frequência nos períodos secos e dias 

ventosos. 

- A velocidade de circulação dos veículos no interior da área do projeto deverá ser 

limitada a 20 km/h. 

- Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de 

operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de 

gases a emitir por veículos pesados. 

- Proceder à monitorização periódica das partículas em suspensão (PM10) na 

envolvente do núcleo de exploração. 

 

 

5.9. Clima e alterações climáticas 

 

5.9.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

A execução do projeto, nomeadamente a remoção do coberto vegetal e do solo, irá 

originar a perda do potencial para sequestro de carbono do núcleo de exploração, 

que se estima entre 1.774,4 e 6.133,8 t CO2eq/ano (ver Quadro 4.26). Apenas as 

pargas de terra vegetal e as zonas de defesa irão preservar alguma capacidade para 

sequestro de carbono, mas muito diminuta. 

 

Assim, o impacte da fase de funcionamento será negativo, direto, de magnitude 

baixa à escala nacional e moderada à escala local, certo, temporário e reversível. 

Considera-se o impacte de baixa significância, uma vez que a redução do potencial 

para sequestro de carbono da área do projeto representa apenas entre 0,20% e 

0,71% das emissões de GEE de ambos os concelhos. 

 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

O processo de tratamento e beneficiação dos materiais extraídos não implica a 

emissão considerável de poluentes atmosféricos, pelo que o impacte desta ação é 

considerado negligenciável para o clima e alterações climáticas. 
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 Remoção, carga e transporte 

 Expedição do produto final 

 Manutenção de máquinas e viaturas 

O tráfego de veículos pesados, responsáveis pela emissão de GEE, determina um 

impacte negativo, indireto, de magnitude baixa, certo, permanente, irreversível e 

regional. Dado que não se prevê a alteração do movimento atual de veículos, 

espera-se um impacte de baixa significância. 

 

 Operações de recuperação paisagística 

A presença da vegetação arbustiva e arbórea decorrente das operações de 

recuperação paisagística previstas, determina que o núcleo de exploração passe a 

ter 37% da sua área com capacidade para sequestro de carbono. 

 

A esta área acresce 55% de área afeta às lagoas, cujo ecossistema que se irá 

desenvolver permitirá contribuir para o sequestro de carbono1. A execução das 

operações de recuperação paisagística irá permitir assim restituir a capacidade para 

sequestro de carbono do núcleo de exploração.  

 

Na Figura 5.5 e no Quadro 5.12 apresenta-se a evolução da área em termos de 

potencial para sequestro de carbono. 

 

 

Figura 5.5 – Representação esquemática da evolução da área com potencial para sequestro de carbono: 

(A) situação de referência; (B) durante a exploração de materiais; (C) com a execução das operações de 

recuperação paisagística (horizonte do projeto). 

 

 

 

                                                 
1 Tenha-se o exemplo das turfeiras: embora cubram apenas 3% do globo, contêm aproximadamente 30% de todo o 
carbono em terra, o equivalente a 75% de todo o carbono atmosférico, e o dobro do stock de carbono da biomassa 
florestal global. As turfeiras representam o armazenamento de carbono mais importante em terra e o segundo mais 
importante do planeta, a seguir aos oceanos (Russi et al., 2013). 
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Quadro 5.12 – Estimativa da evolução da área com potencial para sequestro de carbono. 

 Situação A Situação B Situação C 

Área sem potencial para sequestro de carbono 47,1% 86,9% 8,3% 

Área com potencial para sequestro de carbono 52,9% 13,1% 37,0% 

Lagoas - - 54,6% 

 

Considera-se assim que o impacte das operações de recuperação paisagística será 

positivo, indireto, de magnitude baixa a moderada, certo, permanente, reversível e 

local. Considera-se o impacte de baixa significância, uma vez que apesar da 

restituição parcial do potencial desta área para sequestro de carbono, este 

representa menos de 1% das emissões de GEE dos concelhos onde se localiza o 

projeto. 

 

Fase de desativação 

 Encerramento do núcleo de exploração 

As intervenções previstas no âmbito do fecho do núcleo de exploração têm como 

objetivo a preparação da área com adequadas condições de segurança e 

enquadramento com o meio envolvente. Irá, portanto, permitir a consolidação das 

medidas de recuperação paisagística. A criação de lagoas, previstas pela 

acumulação das águas pluviais no interior da corta, irá contribuir para o aumento 

global da biodiversidade e das condições ecológicas para a fauna local, para além de 

constituírem um reservatório de água, que pode eventualmente ser utilizado para a 

prática de pesca lúdica. 

 

Considerando que o efeito positivo do encerramento propriamente dito do núcleo de 

exploração é alcançado com as operações de recuperação paisagística, considera-se 

o impacte desta ação como negligenciável. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

O propósito do projeto é a extração de materiais geológicos de valor comercial, o 

que não converge com o objetivo ambiental definido. No entanto, a implementação 

do PARP definido em projeto irá permitir alcançar o cumprimento do objetivo 

ambiental. No Quadro 5.13 apresenta-se uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.13 – Síntese dos impactes do projeto no clima e alterações climáticas. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 
Negativo de baixa significância 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos Negligenciável 
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Ação do projeto Tipo de impacte 

- Remoção, carga e transporte 

- Expedição do produto final 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Negativo de baixa significância 

- Operações de recuperação paisagística Positivo de baixa significância 

Fase de desativação  

- Encerramento do núcleo de exploração Negligenciável 

 

5.9.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- Deverá ser reforçada a cortina arbórea e arbustiva nas áreas de defesa que 

contornam as áreas extrativas. Esta medida deve ser implementada no primeiro 

ano após a emissão da DIA. 

 

 

5.10. Ambiente sonoro 

 

5.10.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de exploração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

 Expedição do produto final 

 Operações de recuperação paisagística 

 Manutenção de máquinas e viaturas 

Decorrente da implementação do projeto, está prevista a manutenção dos 

equipamentos existentes e indicados no Quadro 3.11. O tráfego gerado (ver 

ponto 3.7.4) quer na operação de transporte dos materiais extraídos para a unidade 

de classificação/lavagem, quer na expedição para consumo final, também se irá 

manter. 

 

No Quadro 5.14 resumem-se as principais alterações esperadas decorrente da 

implementação do projeto, relativamente à situação de referência, e as suas 

consequências para o ambiente sonoro da área de estudo. 
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Quadro 5.14 – Resumo das alterações propostas pelo projeto e consequências para o ambiente sonoro. 

Principais alterações Consequências para o ambiente sonoro 

Deslocação da unidade de lavagem de areias atualmente 

existente fora do núcleo de exploração para junto da 

instalação industrial (Figura 5.6). 

Cessação de uma fonte de ruído que se encontrava 

isolada e mais próxima dos recetores sensíveis, passando 

a encontrar-se a 690 m do recetor sensível P1, em vez 

dos atuais 260 m. 

Ampliação da área de extração em torno das áreas 

atualmente licenciadas (ver Figura 3.1). 

Aproximação das fontes de ruído associadas às frentes de 

exploração dos recetores sensíveis, ainda que a extração 

seja realizada a uma cota inferior relativamente aos 

recetores sensíveis. 

 

 

Figura 5.6 – Esquema de deslocação da unidade de lavagem de areias para a instalação industrial. 

 

De acordo com o ponto 4.9.4, atualmente os níveis sonoros em todos os pontos de 

medição são compatíveis com os níveis de exposição máxima estabelecidos 

legalmente, nomeadamente para zonas mistas [Lden<65 dB(A) e Ln<55 dB(A)]. Os 
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valores registados na situação de referência permitiriam mesmo que os locais de 

medição cumprissem os limites estabelecidos para zonas sensíveis. 

 

As alterações propostas não deverão implicar uma mudança significativa no 

ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis, pelo que o funcionamento do projeto 

determina um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, permanente 

durante a fase de funcionamento, reversível e local. Uma vez que não existe o 

aumento do número de equipamentos em funcionamento, nem é esperado o 

aumento do tráfego gerado, e considerando a conformidade dos níveis sonoros com 

os valores limite estabelecidos legalmente, concluiu-se que o impacte será de baixa 

significância. 

 

Ainda assim, para garantir a manutenção de um ambiente sonoro compatível com os 

usos presentes, uma vez que as frentes de exploração vão-se aproximar dos 

recetores sensíveis, deve ser implementado um plano de monitorização do ambiente 

sonoro. 

 

Fase de desativação 

 Encerramento do núcleo de exploração 

Durante a fase de desativação, a cessação de todas as atividades anteriormente 

identificadas como geradoras de ruído, terá um efeito positivo sobre o ambiente 

sonoro. Assim, o impacte no ambiente sonoro decorrente da fase de desativação 

será positivo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário e local. Uma vez 

que o projeto não apresenta alterações significativas e já cumpre os valores limite 

estabelecidos legalmente, considera-se o impacte de baixa significância. 

 

5.10.2. Síntese dos impactes 

 

Considera-se que o objetivo ambiental de manutenção de um ambiente sonoro 

compatível com os usos presentes é cumprido. Considerou-se que os impactes 

identificados para o ambiente sonoro apresentam a seguinte significância: 

 

Quadro 5.15 – Síntese dos impactes no ambiente sonoro. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de exploração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Expedição do produto final 

- Operações de recuperação paisagística 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Negativo de baixa significância 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Positivo de baixa significância 
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5.10.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- As viaturas, equipamentos e máquinas deverão ser submetidas a manutenção e 

revisão periódicas para garantir o cumprimento dos limites de emissão sonora. 

- Utilizar unicamente equipamentos que apresentem homologação acústica nos 

termos da legislação aplicável. 

- A velocidade de circulação dos veículos no interior do núcleo de exploração 

deverá ser limitada a 20 km/h. 

- A velocidade de circulação dos veículos que fazem a expedição do produto final 

deve ser limitada a 30 km/h no interior dos aglomerados populacionais e em 

estradas municipais. 

- Proceder à monitorização periódica do ambiente sonoro nos recetores sensíveis. 

 

 

5.11. Socioeconomia 

 

5.11.1.  Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de exploração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

 Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

 Expedição do produto final 

 Operações de recuperação paisagística 

 Manutenção de máquinas e viaturas 

O projeto significa a manutenção dos 36 funcionários atualmente no ativo, pelo que 

a estrutura económica e social não sofrerá alterações. Nestas circunstâncias, o 

impacte é nulo. 

 

Os postos de trabalho que serão mantidos direta e localmente pelo projeto, 

garantem que uma parte dos €600.000 anuais da massa salarial será em grande 

medida despendida nos concelhos onde se localiza o projeto. 

 

Há ainda que considerar que o reforço da diversificação do produto industrial local e 

sub-regional será também uma consequência positiva deste projeto, facto 

importante em termos de estrutura produtiva local, que apresenta uma elevada 

dependência do setor da indústria transformadora e do comércio por grosso e a 

retalho. Releva-se também o facto de a indústria extrativa em análise produzir uma 
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importante matéria-prima para a indústria transformadora, nomeadamente para a 

indústria cerâmica. 

 

Note-se ainda que os valores despendidos anualmente pelo projeto em serviços e 

produtos industriais representam € 784.850 anuais. 

 

Globalmente, todo o sistema económico sub-regional poderá beneficiar devido ao 

rendimento proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com 

os funcionários e atividades associadas ao funcionamento do projeto, que incidirá 

sobre diversos agentes económicos fornecedores de bens e serviços; pela aquisição 

de bens e serviços e das sucessivas transações económicas, devido ao rendimento; 

pela atividade económica em geral devido aos níveis de consumo. Apesar da 

dimensão deste impacte ser de difícil quantificação, a sua importância terá uma 

dimensão superior aos 36 postos de trabalho. 

 

Finalmente, o sistema económico local também tem beneficiado e continuará a 

beneficiar com as taxas e impostos municipais, para além da aquisição de terrenos a 

particulares (parte dos €900.000 utilizados na amortização devem-se à aquisição de 

terrenos e equipamentos). 

 

Trata-se assim de um impacte positivo, indireto, de magnitude moderada, certo, 

permanente, irreversível e local. Dado o projeto representar a continuidade de uma 

fonte de rendimento já existente, considera-se o impacte de média significância. 

 

Os impactes da incomodidade causada por ruído e poeiras, serão analisados noutros 

capítulos. 

 

Fase de desativação 

 Encerramento do núcleo de exploração 

As intervenções previstas no âmbito do fecho do núcleo têm como objetivo a 

preparação da área com adequadas condições de segurança e enquadramento com o 

meio envolvente. As instalações anexas inserem-se numa instalação industrial com 

licenciamento autónomo, e situam-se em espaço compatível com a atividade 

industrial, como tal não se perspetiva a sua desativação. 

 

Além disso, os trabalhadores afetos ao núcleo de exploração serão integrados em 

potenciais futuras áreas de exploração ou na instalação industrial existente. 

 

Considera-se assim que o impacte da fase de desativação no ambiente 

socioeconómico será negligenciável. 
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5.11.2.  Síntese dos impactes 

 

A manutenção da exploração traduz-se numa manutenção das condições sociais e 

económicas na sua área de influência pelo que o objetivo ambiental é cumprido. No 

Quadro 5.16 apresenta-se uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.16 – Síntese dos impactes na socioeconomia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de exploração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

- Expedição do produto final 

- Operações de recuperação paisagística 

- Manutenção de máquinas e viaturas 

Positivo de media significância 

Fase de desativação:  

- Encerramento do núcleo de exploração Negligenciável 

 

 

5.12. Património arqueológico 

 

5.12.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

 Preparação da área de extração 

 Desmonte 

 Depósito temporário de inertes 

 Remoção, carga e transporte 

 Operações de recuperação paisagística 

Conforme descrito no ponto 4.11.3 na área extrativa D do núcleo de exploração, 

estão inventariados monumentos que pertencem a um núcleo megalítico 

referenciado por Martins Sarmento, no séc. XIX - Mamoas de Barros Brancos. 

 

As Mamoas 2 e 3 e um novo monumento (ver Figura 5.7) estão a ser objeto de 

intervenção por parte do Dr. Tarcísio Maciel, não se encontrando à data de edição 

do presente documento concluídos os trabalhos arqueológicos.  

 

As Ocorrências Patrimoniais OP1 e OP2, também se encontram na área extrativa D 

ou na sua envolvente próxima (ver Figura 5.7). 
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Figura 5.7 – Sobreposição da configuração final da lavra proposta com os elementos patrimoniais 

referenciados. 

 

Assim, a presença do núcleo megalítico, integrado na área de incidência direta do 

projeto determina que o impacte da fase de funcionamento seja negativo, direto, 

de magnitude elevada, certo, permanente, irreversível e de escala local. Dado que 

não se encontram concluídos os trabalhos de intervenção arqueológica em curso, e 

que a localização da OP1 e OP2 e a constituição do perímetro de proteção só poderá 

ocorrer após os trabalhos de desmatação, considera-se o impacte indeterminado. 

 

Preconiza-se que após trabalhos de desmatação, e a serem detetados esses 

elementos, seja criado um perímetro de proteção de 50 m na envolvente das 

Ocorrências Patrimoniais. Nesta fase deve ser notificado o técnico da Direção 

Regional de Cultura do Norte (DRCN), para que, em conjunto com o arqueólogo 
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responsável pelo acompanhamento arqueológico e o dono de obra, se proceda a uma 

reunião para decidir as medidas de minimização a serem preconizadas. Enquanto 

essa reunião não for concretizada, os trabalhos nas áreas afetas aos elementos 

patrimoniais ficam cancelados. 

 

5.12.2. Síntese dos impactes 

 

Na área de estudo foram detetados elementos patrimoniais, pelo que a 

implementação do projeto poderá afetar diretamente as Ocorrências Patrimoniais. 

No Quadro 5.17 apresenta-se uma síntese dos impactes para o fator património 

arqueológico. 

 

Quadro 5.17 – Síntese dos impactes no património arqueológico. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação da área de extração 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Remoção, carga e transporte 

- Operações de recuperação paisagística 

Negativo de significância indeterminada 

 

5.12.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

 Deverá ser desenvolvido um acompanhamento arqueológico de todos os 

trabalhos da fase de funcionamento que impliquem intervenção ao nível do 

solo/subsolo, bem como das fases de intervenção coincidentes com a 

desmatação e limpeza de coberto vegetal, de forma a permitir a leitura 

abrangente e precisa da área a explorar. 

 Preconiza-se que após trabalhos de desmatação e a serem detetados os 

elementos referenciados, se crie um perímetro de proteção de 50 m na 

envolvente das Ocorrências Patrimoniais. Deve-se ainda notificar o técnico da 

Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), para que em conjunto com o 

arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico e o dono de obra, 

se proceda a uma reunião para decidir as medidas de minimização a serem 

preconizadas. Enquanto essa reunião não for concretizada, os trabalhos nas 

áreas afetas aos elementos patrimoniais ficam cancelados. 

 

5.13. Síntese dos impactes 

 

No Quadro 5.18 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para 

cada um dos fatores, organizado em função das ações do projeto. 
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Quadro 5.18 – Síntese dos impactes. 

Fatores 
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Fase de funcionamento              

Preparação da área de extração             ? 

Desmonte             ? 

Depósito temporário de inertes             ? 

Remoção, carga e transporte             ? 

Tratamento e beneficiação dos materiais             

Expedição do produto final              

Operações de recuperação paisagística             ?

Manutenção de máquinas e viaturas             

Fase de desativação              

Encerramento do núcleo de exploração              
Impactes: 
nulos:  

negligenciável:  

negativo de baixa significância:    negativo de média significância:    negativo de elevada significância:  negativo indeterminado: ? 

positivo de baixa significância:    positivo de média significância:    positivo de elevada significância:  positivo indeterminado: ? 

 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Ordenamento do Território 

 

6-1

 

6 Ordenamento do Território 
 

 

6.1. Metodologia geral 

 

A análise do Ordenamento do Território foi realizada em duas fases: 

1. Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), das condicionantes e 

das servidões e restrições de utilidade pública (SRUP) existentes na área das 

Concessões Mineiras (CM) e do núcleo de exploração (NE). 

2. Verificação da conformidade do projeto em análise com os IGT em vigor e com 

as SRUP presentes para a área do NE e associado à atividade a implementar. 

 

Na primeira fase a análise realizada seguiu a metodologia apresentada pela APA 

(2013)1, tendo sido executadas as seguintes tarefas: 

- Identificação dos IGT (nacionais, regionais, municipais, intermunicipais, setoriais 

e especiais) em vigor na área do projeto e classes de espaço afetadas, com base 

em cartografia à escala adequada, sempre que aplicável.  

- Identificação de SRUP (RAN, REN, domínio hídrico, perímetros de proteção das 

captações públicas, zonas de proteção definidas na Lei da Água, etc.) e outros 

condicionamentos. 

- Identificação da existência de eventuais Medidas Preventivas com incidência na 

área do projeto e respetiva análise de conformidade, zonas adjacentes, zonas 

ameaçadas por cheia, pontos de captação de água, albufeiras, rodovias, 

ferrovias, linhas de alta tensão, aeródromos, entre outros – sobre base 

cartográfica (extratos das plantas de condicionantes e/ou restrições de utilidade 

pública) à escala adequada. 

- Identificação de antecedentes legais, tais como alvarás/licenças emitidas, que 

incidam sobre a área do projeto.  

- Identificação de parâmetros urbanísticos (área do terreno, áreas máximas de 

implantação e de construção, cércea máxima/altura das construções, índice de 

implantação, construção e impermeabilização, área de estacionamento, área 

afeta a espaços verdes, números de lugares de estacionamento, e outros 

parâmetros, dependendo do tipo de projeto) que decorra dos IGT em vigor 

aplicáveis à área do projeto.  

 

Nesta análise foi também considerado o Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PMDFCI). 

 

                                                 
1 APA (2013) - Guias para a atuação das Entidades Acreditadas (EA) no Domínio do Ambiente – 2. Guia AIA (EA.G.02.01.00 
- janeiro 2013). 
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Numa segunda fase, para os IGT e para as SRUP em vigor e aplicáveis na área do NE, 

foi verificada a sua conformidade com o projeto em análise. A análise da 

conformidade seguiu a metodologia apresentada pela APA (2013)1, tendo sido 

realizadas as seguintes tarefas: 

- Avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto com: 

- IGT aplicáveis.  

- Condicionantes e SRUP.  

- Medidas Preventivas eventualmente existentes.  

- Parâmetros urbanísticos.  

- Análise dos condicionamentos inerentes e dos procedimentos necessários 

acautelar, caso sejam identificados antecedentes legais.  

- Análise técnica e ambiental das consequências do projeto sobre o uso em causa 

(definido no IGT) e a dinâmica territorial existente.  

- Caso um IGT esteja em procedimento de elaboração, alteração ou revisão, este 

aspeto deve ser comprovado e demonstrado que o novo IGT acolhe o projeto em 

causa. 

 

 

6.2. Identificação dos IGT 

 

Os IGT em vigor nos concelhos de Barcelos e Viana do Castelo são os identificados no 

Quadro 6.1. 

 

Quadro 6.1 – IGT em vigor nos concelhos de Barcelos e Viana do Castelo e respetiva sobreposição com a área das 

Concessões Mineiras. 

Designação Enquadramento legal (*) 
Viana do 

Castelo 
Barcelos 

Sobreposição  

com as CM 

Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 

Lei n.º 58/2007, de 4 de 

setembro 
X X 

Com sobreposição 

(**) 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 
RCM n.º 115-A/2008, de 21 

de julho 
X - Sem sobreposição 

Plano Nacional da Água (PNA) 
Decreto-Lei n.º 76/2016, de 

9 de novembro 
X X 

Com sobreposição 

(**) 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 
Decreto-Lei n.º 222/98, de 

17 de julho 
X X 

Com sobreposição 

(**) 

Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica (PGRH) do Cávado, Ave 

e Leça (RH2) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de 

setembro 
X X Sem sobreposição 

Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica (PGRH) do Minho e 

Lima (RH1) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de 

setembro 
X X 

Com sobreposição 

(**) 

Plano Regional de Ordenamento 

Florestal (PROF) do Baixo Minho 

DR n.º 17/2007, de 28 de 

março 
- X 

Com sobreposição 

(**) 

Plano Regional de Ordenamento 

Florestal (PROF) do Alto Minho 

DR n.º 16/2007, de 28 de 

março 
X - 

Com sobreposição 

(**) 

Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira (POOC) Caminha – Espinho 
RCM n.º 25/99, de 7 de abril X - Sem sobreposição 

Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Barcelos 

Aviso n.º 7722/2015, de 13 

de julho 
- X Com sobreposição 
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Designação Enquadramento legal (*) 
Viana do 

Castelo 
Barcelos 

Sobreposição  

com as CM 

Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Viana do Castelo 

Aviso n.º 10601/2008, de 4 

de abril 
X - Com sobreposição 

Plano de Urbanização (PU) da 

Cidade de Viana do Castelo 

RCM n.º 92/99, de 13 de 

agosto 
X - Sem sobreposição 

Plano de Pormenor (PP) do Centro 

Histórico de Viana do Castelo 

Declaração n.º 248/2002, de 

9 de agosto 
X - Sem sobreposição 

Plano de Pormenor (PP) da Frente 

Ribeirinha e Campo da Agonia 

RCM n.º 134/2002, de 13 de 

novembro 
X - Sem sobreposição 

Plano de Pormenor (PP) para a Área 

Marginal ao rio Lima, entre a ponte 

Eiffel e a ponte do IC1, em Darque 

Aviso n.º 1269/2010, de 19 

de janeiro 
X - Sem sobreposição 

Plano de Pormenor (PP) do Parque 

da Cidade de Viana do Castelo 

Declaração n.º 246/2002, de 

8 de agosto 
X - Sem sobreposição 

Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

de Viana do Castelo 

- X  Com sobreposição 

Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

de Barcelos 

-  X Com sobreposição 

Legenda: (*) apenas se indica a primeira publicação; (**) Não se vincula a particulares, apenas à administração pública. 
Fonte: Adaptado de SNIT, consultado em outubro de 2018. 

 

Na área das Concessões Mineiras e do núcleo de exploração vigoram os Planos 

Diretores Municipais (PDM) de Viana do Castelo (PDM-VC) e de Barcelos (PDM-B). 

Estes são os únicos IGT em vigor que vinculam diretamente os particulares, uma vez 

que as disposições de outros IGT são transpostas para os planos municipais de 

ordenamento do território. No entanto, é realizado nos pontos seguintes um 

enquadramento do projeto com todos os IGT que apresentam sobreposição com o 

projeto. 

 

 

6.3. IGT de âmbito nacional e regional 

 

6.3.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o 

instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização 

do território nacional. O PNPOT constitui-se como o quadro de referência para os 

demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das 

estratégias com incidência territorial. 

 

O primeiro PNPOT foi aprovado pela Assembleia da República, através da Lei 

n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-

A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, no culminar de 

um amplo debate sobre as questões chave da organização e desenvolvimento 

territorial do país e constituiu um marco da política de ordenamento do território, 
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pelo seu conteúdo, pela inovação introduzida nas abordagens territoriais e pela 

dinâmica gerada na elaboração de Planos Regionais de Ordenamento do Território2. 

 

A proposta de alteração do PNPOT foi apresentada e aprovada em Conselho de 

Ministros Extraordinário, em julho 2018, aguardando-se a sua publicação. 

 

6.3.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho e o do Baixo Minho 

 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais de 

gestão territorial, previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 

17 de agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado 

pelos Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, e Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 

de fevereiro, que estabelecem normas específicas de utilização e exploração 

florestal dos seus espaços, com a finalidade de garantir a produção sustentada do 

conjunto de bens e serviços a eles associados3. Trata-se de um instrumento de 

gestão de caráter setorial que vincula apenas as entidades públicas. 

 

As Concessões Mineiras encontram-se na área de vigência do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM) e o do Baixo Minho (PROF-BM), 

aprovados pelos Decretos Regulamentares n.º 16/2007 e n.º 17/2007, de 28 de 

março, respetivamente (ver Figura 6.1). Estes dois planos estarão incluídos no 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho, cuja consulta 

pública da revisão terminou a 23 abril de 2018. 

 

Os PROF abrangidos pelas Concessões Mineiras apresentam os seguintes objetivos 

estratégicos (artigo 5.º de ambos os regulamentos): 

 
Estes PROF propõem o ordenamento dos espaços florestais norteado por uma visão de futuro: espaços florestais 

sustentáveis e multifuncionais, onde se destacam as funções produtivas em harmonia com outras funções 

relevantes de proteção e conservação, garantindo um enquadramento paisagístico equilibrado onde coexistam 

atividades diversas de silvopastorícia, caça e pesca, através dum mosaico de ocupações variadas que garantam 

condições de segurança e diminuição de riscos associados a agentes bióticos e aos incêndios florestais. 

Têm os seguintes objetivos estratégicos: 

a) Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos florestais, as 

pragas e as doenças; 

b) Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal ardida; 

c) Diminuição do número de ignições através da sensibilização e de uma mais intensa fiscalização; 

d) Promover uma deteção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 

e) Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas públicas e privadas com especial atenção 

para a planificação e gestão de Áreas Protegidas; 

f)  Promover a recuperação e condução da regeneração natural, nomeadamente das espécies mais afetadas 

pelos incêndios e das manchas mais promissoras de folhosas autóctones; 

g) Adequar as espécies e os modelos de silviculturas à estação; 

h) Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão florestal profissional; 

i) Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado; 

j) Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas múltiplas 

                                                 
2 http://pnpot.dgterritorio.pt/pnpot 
3 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/profs 
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funções, a sua sanidade e continuidade; 

k) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 

l) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, a castanha, o mel, as plantas medicinais e 

aromáticas, os frutos silvestres e os cogumelos silvestres; 

m)  Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de pastagem; 

n)  Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer; 

o) Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação dos espaços e 

produtos florestais; 

p) Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afetadas com problemas erosivos e controlar o 

avanço da desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e doenças; 

q) Controlar e diminuir a área de incidência de invasoras lenhosas; 

r) Conservação do património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e paisagística da 

região PROF e dos seus habitats naturais, com especial atenção para as Áreas Protegidas. 

 

 

Figura 6.1 – Enquadramento das Concessões Mineiras e do núcleo de exploração nos PROF e nas suas sub-regiões. 

 

No artigo 9.º de ambos os regulamentos são apresentados as espécies florestais 

consideradas prioritárias para a defesa e proteção: 

 
Os PROF-AM e PROF-BM assumem como objetivo e promovem como prioridade a defesa e a proteção de espécies 

florestais que, pelo seu elevado valor económico, patrimonial e cultural, pela sua relação com a história e cultura 

da região, pela raridade que representam, bem como pela sua função de suporte de habitat, carecem de especial 

proteção, designadamente: 

a) Espécies protegidas por legislação específica: 
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i. Quercus suber (sobreiro); 

ii. Quercus ilex (azinheira); 

iii. Ilex aquifolium (azevinho espontâneo). 

b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de proteção específica: 

i. Quercus pyrenaica (carvalho negral); 

ii. Quercus robur (carvalho roble); 

iii. Taxus baccata (teixo). 

 

As sub-regiões homogéneas abrangidas pelas Concessões Mineiras (Figura 6.1) são: 

- PROF-AM: Lima-Neiva e Vale do Lima. 

- PROF-BM: Neiva-Cávado. 

 

Estas sub-regiões apresentam os seguintes objetivos específicos comuns 

(artigos 13.º). 

 
a) Diminuir o número de ignições de incêndios florestais; 

b) Diminuir a área queimada; 

c) Reabilitação de ecossistemas florestais; 

i. Proteger os valores fundamentais de solo e água; 

ii. Salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico; 

iii. Melhoria da qualidade paisagística dos espaços florestais; 

iv. Promoção do uso múltiplo da floresta; 

v. Potenciar a biodiversidade dos espaços florestais; 

vi. Recuperação de galerias ripícolas; 

vii. Monitorização da vitalidade dos espaços florestais; 

viii. Estabelecimento de medidas preventivas contra agentes bióticos; 

ix. Recuperação de área ardidas. 

d) Beneficiação de espaços florestais, nomeadamente: 

i. Aumento da diversidade da composição dos povoamentos dos espaços florestais; 

ii. Promoção do uso múltiplo da floresta; 

iii. Redução das áreas abandonadas; 

iv. Criação de áreas de gestão única de gestão adequada; 

v. Aumentar a incorporação de conhecimentos técnico científicos na gestão; 

e) Consolidação da atividade florestal, nomeadamente: 

i. Profissionalização da gestão florestal; 

ii. Incremento das áreas de espaços florestais sujeitos a gestão profissional; 

iii. Promover a implementação de sistemas de gestão sustentáveis e sua certificação; 

iv. Promover a diferenciação e valorização dos espaços florestais através do reconhecimento prestado pela 

certificação. 

f) Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

g) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano. 

 

Para cada sub-região, os objetivos específicos são os seguintes: 

 
Sub-região homogénea Lima-Neiva 

Visa a implementação e incrementação das funções de produção, de proteção e de silvopastorícia, caça e pesca nas 

águas interiores. A fim de prosseguir estas funções foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Produção 

a) A promoção da floresta de produção recorrendo à: 

i. Utilização de espécies com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de qualidade e outros 

produtos não lenhosos, recorrendo nomeadamente aos carvalhos e castanheiro, assim como às resinosas de 

montanha, com especial aplicação nos Perímetros Florestais; 

ii. Aplicação de técnicas silvícolas capazes de elevar o valor comercial do produto final. 
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2 — Proteção 

a) A recuperação do perfil do solo através de arborizações que induzam o restabelecimento da sua capacidade 

bioprodutiva, em especial nas áreas mais afetadas pelos fogos; 

b) Acautelar a integridade ecológica das águas interiores através do melhoramento das cortinas ripárias 

existentes. 

3 — Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores 

a) Recorrer a práticas que conduzam ao melhoramento da atividade silvopastoril, tais como: 

i. Beneficiação de pastagens por sementeira; 

ii. Estabelecimento de pastagens permanentes. 

b) Fomentar a atividade cinegética através de: 

i. Monitorização do estado das populações cinegéticas: 

ii. Aumento da fiscalização do ato cinegético; 

iii. Acompanhamento dos planos de gestão; 

iv. Implementação de um sistema de registo de dados; 

v. Implementação e beneficiação de infraestruturas de suporte. 

São ainda reconhecidos como objetivos específicos os seguintes programas regionais: 

a) Arborização e reabilitação de áreas florestais: 

i. Arborização de espaços florestais não arborizados. 

b) Beneficiação de áreas florestais arborizadas: 

i. Recuperação após fogo. 

c) Fogo controlado: 

i. Acessibilidade/Compartimentação; 

ii. Controlo de invasoras lenhosas. 

d) Prevenção e vigilância de fogos florestais: 

i. Adensamento e relocalização de infraestruturas; 

ii. Responsabilização/constituição de brigadas de sapadores florestais. 

e) Atividades associadas: 

i. Atividades de natureza em espaço florestal; 

ii. Regularização e beneficiação silvopastoril. 

Sub-região homogénea Vale do Lima 

Visa a implementação e incrementação das funções de produção, de recreio, enquadramento e estética da 

paisagem e de proteção. A fim de prosseguir estas funções foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

2.1. Produção 

a) A promoção da floresta de produção recorrendo à: 

i. Utilização de espécies com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de qualidade e outros 

produtos não lenhosos, recorrendo nomeadamente aos carvalhos e outras folhosas. 

b) Aplicação de técnicas silvícolas capazes de proteger os espaços florestais arborizados dos incêndios que 

atingem esta sub-região e também de elevar o valor comercial do produto final. 

2.2 — Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer com o objetivo de desenvolver o turismo 

em espaço rural e o turismo de natureza, quando aplicável, atendendo aos valores de conservação e diversidade 

florística, faunística, cénicos e paisagens notáveis da sub-região. 

2.3 — Proteção 

a) A recuperação do perfil do solo através de arborizações que induzam o restabelecimento da sua capacidade 

bioprodutiva e que exerçam uma efetiva proteção contra os incêndios florestais. 

b) Acautelar a integridade ecológica das águas interiores através do melhoramento das cortinas ripárias 

existentes. 

São ainda reconhecidos como objetivos específicos os seguintes programas regionais: 

a) Arborização e reabilitação de áreas florestais: 

i. Arborização de terras agrícolas; 

ii. Condução da regeneração natural de folhosas autóctones e adensamento da cortina riparia. 

b) Beneficiação de áreas florestais arborizadas - Controlo de invasoras lenhosas. 

c) Atividades associadas: atividades de natureza em espaço florestal. 

Sub-região homogénea Neiva-Cávado 

Visa a implementação e incrementação das funções de produção, de proteção e de recreio, enquadramento e 

estética da paisagem. A fim de prosseguir estas funções foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1 — Produção: 

a) A promoção da floresta de produção recorrendo à: 
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i. Utilização de espécies com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de qualidade e outros 

produtos não lenhosos; 

ii. A aplicação de técnicas silvícolas capazes de elevar o valor comercial do produto final; 

iii. Requalificar os povoamentos sobrelotados; 

iv. Promover medidas de compartimentação dos espaços florestais arborizados que são excessivamente 

contínuos. 

2 — Proteção: 

a) Proceder à recuperação do perfil do solo através de arborizações que induzam o restabelecimento da sua 

capacidade bioprodutiva. 

b) Garantir a integridade ecológica das águas interiores pelo melhoramento das cortinas ripárias existentes. 

3 — Recreio, enquadramento e estética da paisagem: 

a) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer com o objetivo de desenvolver o 

turismo em espaço rural e o turismo de natureza, quando aplicável, atendendo aos valores de conservação e 

diversidade florística, faunística, cénicos e paisagens notáveis da sub-região. 

São ainda reconhecidos como objetivos específicos os seguintes programas regionais: 

a) Arborização e reabilitação de áreas florestais: condução da regeneração natural de folhosas autóctones e 

adensamento da cortina riparia. Restauração de ecossistemas degradados. 

b) Consolidação da atividade florestal: Consolidação do movimento associativo. 

 

Para cada sub-região homogénea, são aplicadas normas de intervenção generalizada 

a toda a sub-região e normas de intervenção específica a zonas determinadas pela 

sua especificidade. Devendo ser privilegiadas as seguintes espécies florestais: 

 
 Sub-região homogénea Lima-

Neiva 

Sub-região homogénea Vale 

do Lima 

Sub-região homogénea 

Neiva-Cávado 

a) Prioritárias: i. Acer pseudoplatanus 

ii. Castanea sativa 

iii. Quercus robur 

iv. Quercus suber 

i. Acer pseudoplatanus 

ii. Castanea sativa 

iii. Pinus pinea 

iv. Quercus robur 

v. Quercus suber 

i. Acer pseudoplatanus 

ii. Castanea sativa 

iii. Pinus pinea 

iv. Quercus robur 

v. Quercus suber 

b) Relevantes: i. Pinus pinaster 

ii. Pinus pinea 

iii. Fraxinus excelsior 

iv. Prunus avium 

v. Populus x canadensis 

vi. Alnus glutinosa 

vii. Celtis australis 

viii. Fraxinus angustifolia 

ix. Arbutus unedo 

x. Corylus avellana 

xi. Crataegus monogyna 

xii. Pyrus cordata 

xiii. Salix atrocinerea 

xiv. Salix salviifolia 

i. Cedrus atlântica 

ii. Fraxinus excelsior 

iii. Prunus avium 

iv. Quercus rubra 

v. Alnus glutinosa 

vi. Celtis australis 

vii. Chamaecyparis 

lawsoniana 

viii. Fraxinus angustifolia 

ix. Arbutus unedo 

x. Corylus avellana 

xi. Crataegus monogyna 

xii. Pinus pinaster 

i. Pinus pinaster 

vi. Cedrus atlantica 

vii. Fraxinus excelsior 

viii. Prunus avium 

ix. Quercus rubra 

x. Alnus glutinosa 

xi. Celtis australis 

xii. Chamaecyparis 

lawsoniana 

xiii. Fraxinus angustifolia 

xiv. Arbutus unedo 

xv. Corylus avellana 

xvi. Crategus monogyna. 
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 Sub-região homogénea Lima-

Neiva 

Sub-região homogénea Vale 

do Lima 

Sub-região homogénea 

Neiva-Cávado 

c) Outras 

espécies: 

i. Quercus rubra 

ii. Cedrus atlantica 

iii. Cupressus lusitanica 

iv. Pinus radiata 

v. Platanus hispanica 

vi. Eucalyptus nitens 

vii. Eucapyptus globulus 

viii. Juglans nigra 

ix. Juglans regia 

x. Pseudotsuga menziesii 

xi. Chamaecyparis lawsoniana 

xii. Populus nigra 

xiii. Ilex aquifolium 

xiv. Laurus nobilis 

xv. Prunus lusitanica 

xvi. Ulmus minor 

xvii. Eucalyptus viminalis. 

i. Cupressus lusitanica 

ii. Pinus radiata 

iii. Juglans nigra 

iv. Juglans regia 

v. Platanus hispanica 

vi. Populus x canadensis 

vii. Pseudotsuga menziesii 

viii. Eucalyptus nitens 

ix. Eucapyptus globulus 

x. Ilex aquifolium 

xi. Laurus nobilis 

xii. Prunus lusitanica 

xiii. Ulmus minor 

xiv. Pyrus cordata 

xv. Salix atrocinerea 

xvi. Salix salviifolia 

xvii. Eucalyptus viminalis 

xviii. Populus nigra 

- 

 

O PARP do projeto em análise teve em consideração as espécies florestais 

identificadas como a privilegiar nas sub-regiões onde se insere. 

 

6.3.3. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima 

 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento 

de gestão das águas está estruturado em ciclos de 6 anos nos Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica (PGRH). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 

20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-

B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de 

Portugal Continental para o período 2016-20214. 

 

Os PGRH são os instrumentos que visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas ao nível da região hidrográfica. Os 

objetivos ambientais, estabelecidos na DQA/LA, devem ser atingidos através da 

execução de programas de medidas especificados nos PGRH e devem ser alcançados 

de forma equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à viabilidade das medidas 

que têm de ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, à eficácia 

dessas medidas e aos custos operacionais envolvidos. 

 

O PGRH do Minho e Lima foi aprovado pela RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, 

retificado e republicado pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro. Trata-se de um instrumento de gestão de caráter setorial que vincula 

apenas as entidades públicas. Este PGRH para o período 2016-2021 (2º ciclo de 

planeamento) define as medidas necessárias para se alcançarem os objetivos 

                                                 
4 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848 
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ambientais de se atingir o bom estado ou o bom potencial das massas de água para 

2021 e 2027.  

 

Enquadrando os objetivos ambientais e com base na análise integrada dos diversos 

instrumentos de planeamento, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos: 

- Adequar a Administração Pública na gestão da água. 

- Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água. 

- Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras. 

- Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos. 

- Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água. 

- Promover a sustentabilidade económica da gestão da água. 

- Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da 

água. 

- Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais. 

 

A caracterização dos recursos hídricos na área do projeto é realizada nas alíneas 4.2 

e 4.3 e a avaliação dos impactes do projeto nas alíneas 5.2 e 5.3. Esta análise teve 

em consideração o PGRH onde se insere o projeto, tendo-se concluído que os 

impactes decorrentes do funcionamento do projeto nos recursos hídricos são 

considerados negativos de baixa significância. 

 

6.3.4. Plano Rodoviário Nacional 

 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 

de julho, e alterado pela Declaração de Retificações n.º 19-D/98, de 31 de outubro, 

pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de 

agosto. Constitui o instrumento regulador das infraestruturas rodoviárias nacionais, 

otimizando as condições da ocupação do solo e do ordenamento do território, tendo 

sempre subjacente a minimização dos impactes ambientais, o interesse público e o 

das populações em particular. No âmbito do PRN, a Rede Rodoviária Nacional é 

constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar.  

 

A análise da rede viária encontra-se no ponto das SRUP (alínea 6.5.5). 

 

6.3.5. Plano Nacional da Água 

 

O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, aprovou o Plano Nacional da Água 

(PNA), nos termos do n.º 4 do artigo 28.º da LA. O PNA define a estratégia nacional 

para a gestão integrada da água. Estabelece as grandes opções da política nacional 

da água e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos PGRH 

e por outros instrumentos de planeamento das águas. O PNA pretende ser um plano 

abrangente, mas pragmático, enquadrador das políticas de gestão de recursos 

hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos recursos hídricos e 
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assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do 

desenvolvimento socioeconómico nacional5. 

 

A gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais:  

- A proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no 

que respeita às suas necessidades de água;  

- A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa 

qualidade, com a afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor 

económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos 

disponíveis; e  

- O aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e 

outros fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações 

climáticas. 

 

A caracterização dos recursos hídricos na área do projeto é realizada nas alíneas 4.2 

e 4.3 e a avaliação dos impactes do projeto nas alíneas 5.2 e 5.3. Esta análise teve 

em consideração o PGRH onde se insere o projeto, tendo-se concluído que os 

impactes decorrentes do funcionamento do projeto nos recursos hídricos são 

considerados negativos de baixa significância. 

 

 

6.4. IGT de âmbito municipal 

 

6.4.1. Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo 

 

O PDM de Viana do Castelo (PDM-VC) encontra-se publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 67, de 4 de abril de 2008, pelo Aviso n.º 10601/2008, tendo sido 

posteriormente alterado pelo Aviso n.º 1817/2014, de 6 de fevereiro, e pelo Aviso 

n.º 4754/2017, de 2 de maio (alteração por adaptação). 

 

Pela análise da Planta de Ordenamento (ver Carta 1 no Anexo VII) e respetivo 

regulamento verificou-se que na área das Concessões Mineiras e do núcleo de 

exploração ocorrem as seguintes categorias de espaço: 

 
Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Solo Rural: 
- Espaços Agrícolas. 
- Espaços Florestais: 

- Espaços Florestais de Proteção 
- Espaços Naturais:  

- Leitos de Cursos de Água. 
- Galerias Ripícolas 

- Espaços de Uso Múltiplo/ UOPG 61 

Solo Rural: 
- Espaços Florestais: 

- Espaços Florestais de Proteção 
- Espaços Naturais:  

- Galerias Ripícolas 
- Espaços de Uso Múltiplo/ UOPG 61 

                                                 
5 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=833 
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Concessões Mineiras Núcleo de exploração 
Solo Urbano: 
- Solo Urbanizado: 

- Zonas de Construção de Transição 
- Zonas Industriais Existentes 

- Solo de Urbanização Programada: 
- Zona de Construção de Tipo II 
- Zonas Industriais Propostas 
- Zonas de Atividades Económicas 

Solo Urbano: 
- Solo Urbanizado: 

- Zonas Industriais Existentes 
- Solo de Urbanização Programada: 

- Zonas Industriais Propostas 

 

A área das Concessões Mineiras inseridas no concelho de Viana do Castelo 

corresponde a 60% da sua área (205,9 ha). Quanto ao núcleo de exploração, 58% da 

sua área (67,6 ha) encontra-se neste concelho. A área afeta a cada uma das 

categorias de espaço está quantificada no Quadro 6.2. 

 

Quadro 6.2 – Classes de espaços definidas na planta de ordenamento do PDM-VC na área das Concessões Mineiras 

e do núcleo de exploração. 

Classe de espaços 

Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Área 

(ha) 

% em relação 

à área no 

concelho 

% em 

relação às 

CM 

Área 

(ha) 

% em relação 

à área no 

concelho 

% em 

relação ao 

NE 

Solo Rural 

- Espaços Agrícolas 20,8 10,1 6,0 - - - 

- Espaços Florestais de Proteção 96,2 46,7 27,8 35,8 53,0 30,9 

- Espaços Naturais: Galerias 

ripícolas 
16,2 7,9 4,7 5,3 7,9 4,6 

- Espaços Naturais:  

- Leitos de cursos de água  
0,1 0,1 0,0 - - - 

- Espaços de uso múltiplo/ 

UOPG 61 
39,5 19,2 11,4 19,7 29,1 17,0 

Solo Urbano 

- Zonas de Construção de Transição 13,4 6,5 3,9 - - - 

- Zonas Industriais Existentes 15,3 7,4 4,4 6,7 9,9 5,8 

- Zona de Construção de Tipo II 0,0 0,0 0,0 - - - 

- Zonas Industriais Propostas 3,2 1,6 0,9 0,07 0,1 0,06 

- Zonas de Atividades Económicas 1,2 0,6 0,3 - - - 

Total 205,9 100,0 59,6 67,6 100 58,4 

 

A compatibilidade dos usos propostos no núcleo de exploração, nomeadamente a 

exploração de inertes, com os usos programados no PDM-VC é realizada de seguida. 

Esta análise teve também em consideração o parecer da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo (CM-VC), que se apresenta no Anexo VII. 

 

Na área onde se insere o núcleo de exploração, e de acordo com o parecer da CM-

VC, a grande extensão das áreas destinadas à exploração de recursos geológicos e as 

caraterísticas dos seus solos – caulinos, determinou que não tenham sido definidas 

áreas muito localizadas mas sim perímetros alargados, onde se insere entre outras 

as parcelas das freguesias de Alvarães e Vila de Punhe.  
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As concessões/ contrato de exploração surgem na Carta de Condicionantes do  

PDM-VC (Carta 2 no Anexo VII) como uma SRUP na área de recursos geológicos e 

como tal sujeita ao respetivo regime jurídico. Os terrenos integrados nesta 

categoria constituem coutos mineiros, na jurisdição da DGEG dado que estas áreas 

integram direitos concessionados (artigo 23.º, ponto 1 do DL n.º 90/90, de 16 de 

março). 

 

As Classes de solo destinadas ao uso exclusivo desta atividade foram designadas 

como “Espaços de Exploração Mineira” regulamentados pelos artigos 27.º ao 31.º do 

regulamento do PDM-VC. 

 
Espaços de Exploração Mineira 

Zonas para Indústrias Extrativas Existentes 

Artigo 27.º Caracterização 

Estas áreas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e destinam-se exclusivamente à exploração de 

recursos minerais. 

Artigo 28.º Regime 

O acesso e o abandono da atividade de pesquisa e de exploração de recursos geológicos fazem-se no âmbito do 

cumprimento da legislação específica em vigor. 

Artigo 29.º Edificabilidade 

Nestes espaços é admissível a instalação dos respetivos anexos e de outros estabelecimentos industriais que se 

prendam com a atividade transformadora afim, desde que sejam localizados dentro da área de exploração. 

Áreas com Interesse para a Prospeção de Recursos Geológicos 

Artigo 30.º Caracterização 

Estas áreas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e constituem as áreas do território onde pode vir 

a ocorrer a atividade de Indústria Extrativa. 

Artigo 31.º Regime 

1 — O acesso e o abandono da atividade de pesquisa e de exploração de recursos geológicos dentro destas áreas 

fazem-se no âmbito do cumprimento da legislação específica em vigor. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a atividade de exploração de recursos geológicos é compatível 

com o uso dos espaços Agrícolas e Florestais, desde que previamente autorizada pela entidade competente. 

 

Nas “Zonas Florestais de Proteção”, que é a categoria predominante no núcleo de 

exploração, considerando o artigo 18.º do regulamento, o uso em análise – 

exploração de recurso minerais – não está contemplado nos diferentes articulados 

desta classe de espaços. Contudo, o parecer da CM-VC refere que a localização do 

projeto em “Áreas de Coutos Mineiros (recursos geológicos)”, foi considerado como 

sendo aplicável o ponto 2 do artigo 31.º do regulamento do PDM: “2 — …, a 

atividade de exploração de recursos geológicos é compatível com o uso dos espaços 

Agrícolas e Florestais, desde que previamente autorizada pela entidade 

competente”. 

 

Assim, o parecer da CM-VC considera que, neste caso, prevalece o uso associado à 

“Exploração de Recursos Minerais” sobre os condicionamentos referidos na classe de 

“Espaços Florestais”, aplicando-se o disposto no ponto 2 do artigo 31.º do 

regulamento do PDMVC. A CM-VC refere ainda que deve ser assegurado: 

- A compatibilização de utilizações e atividades na fase de exploração dos recursos 

energéticos e geológicos. 
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- A minimização dos impactes ambientais. 

- A recuperação paisagística após o término desta atividade. 

 
Espaços Florestais 

Disposições Gerais Aplicáveis aos Espaços Florestais 

Artigo 16.º Caracterização 

1 — Os Espaços Florestais, compreendendo uma grande variedade de elementos interdependentes, são importantes 

para o equilíbrio ecológico, ambiental e paisagístico, contribuindo para o desenvolvimento económico e social, 

desde que regulados por uma política de sustentabilidade, preservação e valorização dos ecossistemas e dos 

recursos naturais. 

2 — Alguns destes espaços encontram-se classificados cumulativamente como “Áreas de Elevado Valor 

Paisagístico”, dado o papel desempenhado na estrutura paisagística do Concelho. 

Artigo 17.º Regime 

1 — Nos Espaços Florestais inseridos na REN deve ser observada a aplicação deste regime. 

2 — As ações a desenvolver nos Espaços Florestais de Elevado Valor Paisagístico, nomeadamente todas as operações 

de instalação de povoamentos, silvicultura, gestão e exploração florestal, devem: 

a) Contemplar a preservação dos núcleos de vegetação natural existentes constituídos por espécies florestais de 

folhosas autóctones; 

b) Ser previamente submetidas à apreciação das entidades competentes, incluindo a Câmara Municipal, sendo 

interditas todas as operações que impliquem um impacto paisagístico negativo; 

c) Ser preferencialmente antecedidas pela execução de plano ou projeto de maior pormenor. 

Zonas Florestais de Proteção 

Artigo 21.º Caracterização 

1 — Estas zonas, identificadas na Planta de Ordenamento, inserem-se predominantemente na REN e correspondem 

predominantemente às encostas com maior risco de erosão. 

— Nestas zonas privilegia-se a proteção do solo contra a erosão e a estabilização do regime hídrico, assim como a 

flora e a fauna que lhe estão associadas. 

Artigo 22.º Regime 

1 — Deve adotar-se um aproveitamento florestal compatível com a proteção do solo e a melhoria da cobertura 

vegetal, através da implementação de práticas culturais adequadas. 

2 — Nas margens das linhas de água devem ser preservadas ou reintroduzidas as espécies ripícolas e, na sua 

envolvente, até uma distância de mínima de 25 m perpendicular às margens e em função das condições edáficas, 

devem reservar-se faixas de proteção predominantemente arborizadas com folhosas autóctones. 

3 — Nas operações de limpeza de matos e povoamentos devem utilizar-se preferencialmente métodos que não 

impliquem a mobilização do solo em profundidade. 

4 — É interdita a destruição de linhas de drenagem natural. 

5 — São condicionadas a mobilização e preparação do solo e a atividade de exploração florestal, estando sujeitos a 

parecer e autorização prévia das entidades competentes. 

 

Mais se acrescenta que as “Zonas Florestais de Proteção” encontram-se também 

integradas na Estrutura Ecológica Municipal (artigos 10.º ao 11.º do regulamento). 

 

Considera-se que a exploração de inertes não é compatível com os objetivos da EEM. 

No entanto, dado que se trata de uma área concessionada para este fim, estes 

princípios deverão estar subjacentes especialmente ao projeto de arranjos 

paisagísticos (PARP). 

 
Estrutura Ecológica Municipal EEM 

Artigo 10.º Caracterização e Objetivo 

1 — A Estrutura Ecológica Municipal possui um carácter transversal e consiste na junção de categorias de espaços 

fundamentais para a qualificação ambiental do território municipal, ao nível do enquadramento paisagístico, da 

manutenção de corredores e áreas importantes na preservação dos sistemas ecológicos, na proteção e valorização 

de recursos singulares, na prevenção de riscos naturais, etc. 

2 — Pretende-se com esta visão mais alargada relativamente a conceitos mais restritos, como por exemplo o da 
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REN, integrar numa mesma estrutura um conjunto de elementos com níveis de proteção e regulamentação 

diferentes, capazes de materializar o equilíbrio pretendido entre paisagem natural e paisagem construída, com 

reflexos positivos na qualidade de vida e na fruição do território. 

Artigo 11.º Identificação 

Integram a EEM as seguintes categorias de espaços: 

1 — De solo rural: 

a) Zonas Florestais de Proteção; 

b) Zonas Florestais de Conservação/Compartimentação; 

c) Zonas Florestais do Domínio Silvopastoril; 

d) Todas as categorias integradas nos Espaços Naturais; 

e) Espaços Públicos de Recreio e Lazer em Solo Rural. 

2 — Os Espaços Públicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano. 

3 — Todas as categorias integradas nas Áreas de Proteção e com Risco. 

 

No núcleo de exploração 47,6% da sua área encontra-se em “Espaços naturais – 

galerias ripícolas”. Ainda que a atividade extrativa não seja compatível com os 

objetivos dos “Espaços Naturais”, considera-se que nestes espaços se pode aplicar os 

fundamentos descritos para os “Espaços florestais de produção”.  

 
Espaços Naturais 

Disposições Gerais Aplicáveis aos Espaços Naturais 

Artigo 32.º Caracterização 

Os Espaços Naturais, além de constituírem uma dimensão física fundamental na caracterização do povoamento e do 

seu ordenamento, imprescindível à sustentabilidade de um sistema territorial em constante mutação, representam 

também um valioso recurso, com valor intrínseco e de usufruto para toda a comunidade. 

Artigo 33.º Regime 

1 — Nos Espaços Naturais inseridos na REN e na Rede Natura 2000 deve ser observada a aplicação dos respetivos 

regimes. 

2 — Nos Espaços Naturais abrangidos pelo POOC Caminha — Espinho devem ser observadas as disposições contidas 

no capítulo X do presente Regulamento. 

Galerias Ripícolas 

Artigo 43.º Caracterização 

As galerias ripícolas encontram-se representadas na Planta de Ordenamento e correspondem às faixas de vegetação 

arbórea e arbustiva situadas nas margens dos cursos de água, onde ocorrem determinadas espécies ripícolas, 

nomeadamente choupo, salgueiro, ulmeiro, amieiro e freixo. 

Artigo 44.º Regime 

1 — Nestas zonas deve ser aplicado o regime da categoria de solo ao qual as galerias ripícolas se sobrepõem. 

2 — As intervenções nestas zonas devem ser orientadas no sentido da manutenção, recuperação e estabilização das 

margens com base nas espécies arbustivas e arbóreas ripícolas e o controle da vegetação infestante. 

 

Em relação à categoria “Espaços de uso múltiplo/ UOPG 61”, o regulamento do PDM 

considera que, “embora se encontrem degradados por uma ocupação ou atividade 

temporária, estes espaços apresentam algum potencial de transformação, devendo 

ser privilegiados os usos que garantam a sua reabilitação, nomeadamente nas 

vertentes ambiental e paisagística”. Define ainda que nestes espaços poderá ser 

autorizada a instalação de atividade empresarial de valor estratégico, desde que 

devidamente fundamentada, considerando-se por isso admissível a exploração de 

recursos minerais. 

 
Espaços de Usos Múltiplos 

Artigo 56.º Caracterização 

Estes espaços encontram-se delimitados na Planta de Ordenamento e, embora se encontrem degradados por uma 
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ocupação ou atividade temporária, apresentam algum potencial de transformação, devendo ser privilegiados os 

usos que garantam a sua reabilitação, nomeadamente nas vertentes ambiental e paisagística. 

Outros tipos de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

Artigo 155.º Caracterização 

As UOPG encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento. 

Artigo 156.º Objetivo 

A delimitação destas áreas possibilita a identificação de zonas sobre as quais devem incidir estudos ou planos com 

um nível de tratamento mais detalhado, bem como definir prioridades de intervenção, permitindo uma melhor 

coordenação de meios e otimização de investimentos. 

Artigo 162.º UOPG de Tipo 5 — Zonas Ambientalmente Degradadas 

1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os seguintes 

números: 4, 35, 36, 39, 40, 41, 54, 61. 

2 — Estas áreas apresentam-se ambientalmente degradadas. 

3 — A edificabilidade nestas áreas fica condicionada à obtenção de reconhecimento de interesse municipal e à 

execução de Plano de Pormenor ou de projeto global para toda a área que garanta a sua reabilitação, 

nomeadamente nas vertentes ambiental e paisagística. 

4 — Não obstante, a Câmara Municipal poderá definir o faseamento dos estudos referidos no ponto anterior, bem 

como da ocupação da área. 

5 — Independentemente do respetivo regime, poderão ser autorizadas ocupações de carácter extraordinário, sob o 

ponto de vista funcional e morfológico, nomeadamente com estruturas, infraestruturas, empreendimentos 

turísticos e equipamentos públicos ou privados. 

6 — Nestas UOPG poderá, mediante reconhecimento de interesse municipal, ser autorizada atividade económica de 

valor estratégico. 

7 — Não são admitidas novas ocupações habitacionais. 

 

Considera-se que nas “Zonas Industriais existentes e propostas” é admitida a 

componente industrial não extrativa. 

 
Solo Urbanizado 

Zonas Industriais Existentes 

Artigo 88.º Caracterização 

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e apresentam-se ocupadas por 

estabelecimentos industriais e respetivas infraestruturas. 

2 — Devem ser preferencialmente localizadas ou mantidas nestas áreas as atividades que acarretem maiores 

incompatibilidades com as áreas habitacionais. 

Solo de Urbanização Programada: Zonas Industriais Propostas. 

Zonas Industriais Propostas 

Artigo 104.º Caracterização 

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e destinam-se à localização de 

estabelecimentos industriais e respetivas infraestruturas. 

2 — Devem ser preferencialmente localizadas nestas áreas as atividades que acarretem maiores incompatibilidades 

com as áreas habitacionais. 

 

6.4.2. Plano Diretor Municipal de Barcelos 

 

O PDM de Barcelos (PDM-B) encontra-se publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 134, de 13 de julho de 2015, pelo Aviso n.º 7722/2015, de 13 de junho. 

 

O artigo 2.º do regulamento do PDM-B apresenta os objetivos das estratégias e 

políticas urbanas a adotar no âmbito do Plano: 
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Artigo 2.º Estratégia e Objetivos 

1 — O Plano estabelece o modelo de estrutura espacial da totalidade do território concelhio, considerando a sua 

integração regional e os critérios de classificação e qualificação do solo vigentes, e constituindo a síntese da 

estratégia de desenvolvimento e de ordenamento para a sua área territorial. 

2 — As perspetivas desejáveis de desenvolvimento económico e social do concelho conduzem à definição dos 

objetivos, das estratégias e políticas urbanas a adotar no âmbito do Plano, designadamente: 

a) Integração dos valores naturais, agrícolas e florestais numa base que assegure a sustentabilidade do território 

e que estruture a distribuição das funções do mesmo; 

b) Conceção de uma estratégia de salvaguarda e valorização do património natural e construído e preservação do 

espaço rural como identidade cultural e paisagística do concelho, servindo de suporte à atividade turística; 

c) Dotação de solo urbano adequado para dar resposta às necessidades habitacionais da população nas freguesias 

em espaço rural; 

d) Definição de critérios de gestão fundiária através da regulamentação de um regime de cedências e 

compensações e compatibilização de taxas urbanísticas e introdução de mecanismos de perequação; 

e) Consolidação dos aglomerados urbanos e contenção dos fenómenos de povoamento difuso; 

f) Racionalização e rentabilização das redes de infraestruturas territoriais e de equipamentos de utilização 

coletiva e otimização da mobilidade através de uma nova organização do território em agrupamentos de 

freguesias (Unidades Territoriais); 

g) Melhoria das acessibilidades ao centro urbano; 

h) Definição de uma nova estratégia para os transportes públicos rodoviários; 

i) Adequação dos perfis da rede viária municipal, às funções desenvolvidas; 

j) Revitalização e requalificação dos núcleos de freguesia ou respetivas áreas identitárias; 

k) Adequação dos aglomerados urbanos à identidade rural do concelho bem como às atuais exigências de 

qualidade de vida, identificando e delimitando os espaços onde coexistem a função habitacional e as atividades 

agropecuárias; 

l) Agrupar as atividades poluentes e dar expressão aos polos industriais; 

m) Criação de novas formas de apoio à habitação e alargamento dos estratos de população abrangida; 

n) Potenciar a atividade turística como contraponto à crise estrutural das indústrias tradicionais. 

 

Pela análise da Planta de Ordenamento (ver Carta 5 no Anexo VII) e respetivo 

regulamento, verificou-se que na área das Concessões Mineiras e do núcleo de 

exploração ocorrem as seguintes categorias de espaço: 

 
Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Solo Rural 
- Espaço agrícola: 

- Espaço agrícola de produção 
- Espaço florestal: 

- Espaço florestal de proteção 
- Espaço florestal de produção 

- Espaço destinado a equipamentos e 
infraestruturas 

-  

Solo Rural 
- Espaço agrícola: 

- Espaço agrícola de produção 
- Espaço florestal: 

- Espaço florestal de produção 

Solo Urbano 
- Solo urbanizado 

- Espaço de atividades económicas nível II. 
- Espaço residencial nível I e nível II 

- Solo urbanizável 
- Espaço de atividades económicas nível II 

Solo Urbano 
- Solo urbanizável 

- Espaço de atividades económicas 
nível II 

 

A área das Concessões Mineiras inseridas no concelho de Barcelos corresponde a 40% 

da sua área (139,8 ha). Quanto ao núcleo de exploração 42% da sua área (48,3 ha) 

encontra-se neste concelho. A área afeta a cada uma das categorias de espaço está 

quantificada no Quadro 6.2. 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Ordenamento do Território 

 

6-18

 

Quadro 6.3 – Classes de espaços definidas na planta de ordenamento do PDM-B na área das Concessões Mineiras e 

do núcleo de exploração. 

Classe de espaços 

Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Área 

(ha) 

% em relação 

à área no 

concelho 

% em 

relação às 

CM 

Área 

(ha) 

% em relação 

à área no 

concelho 

% em 

relação ao 

NE 

Solo Rural 

- Espaço agrícola de produção 49,4 35,4 14,3 11,6 24,1 10,0 

- Espaço florestal de produção 56,4 40,3 16,3 33,1 68,5 28,5 

- Espaço florestal de proteção 3,6 2,5 1,0 - - - 

- Espaço destinado a equipamentos e 

infraestruturas 
0,2 0,1 0,0 - - - 

Solo Urbano 

- Espaço de atividades económicas 

nível II 
4,7 3,4 1,4 - - - 

- Espaço de atividades económicas 

nível II – solo urbanizável 
6,8 4,8 2,0 3,6 7,4 3,1 

- Espaço residencial nível I 4,3 3,0 1,2 - - - 

- Espaço residencial nível II 9,5 6,8 2,7 - - - 

Total 139,8 100,0 40,4 48,3 100 41,7 

 

A compatibilidade dos usos propostos no núcleo de exploração, nomeadamente a 

exploração de inertes, com os usos programados de acordo com a categoria de 

espaços da Planta de Ordenamento do PDM-B é realizada de seguida. 

 

Os Artigos 12.º e 13.º do regulamento definem as disposições comuns ao Solo Rural e 

ao Solo Urbano. 

 
Disposições Comuns ao Solo Rural e ao Solo Urbano 

Artigo 12.º Condicionamentos estéticos, ambientais e paisagísticos 

1 — A Câmara Municipal pode impor, sempre que seja necessário garantir uma adequada integração na envolvente, 

bem como promover o reforço e salvaguarda dos valores culturais, paisagísticos e ambientais dessa área, 

condicionamentos de ordem arquitetónica, construtiva, estética e ambiental, designadamente: 

a) Ao alinhamento ou recuo da implantação das edificações, à sua volumetria ou ao seu aspeto exterior; 

b) Ao índice de impermeabilização do solo; 

c) À alteração do coberto vegetal. 

2 — A CMB pode impedir, para salvaguarda dos valores culturais, arquitetónicos, paisagísticos e ambientais: 

a) A demolição total ou parcial de qualquer edificação; 

b) O corte ou derrube de espécies arbóreas ou arbustivas de inegável valor paisagístico para o município. 

Artigo 13.º Compatibilidade de usos e atividades 

1 — Consideram-se usos compatíveis aqueles que não comprometam os usos previstos para a categoria de solo 

correspondente, nem provoquem um agravamento das condições ambientais e urbanísticas. 

2 — Pode ser razão de recusa de autorização, em função da sua localização, as utilizações, ocupações ou atividades 

que: 

a) Deem lugar à produção de fumos, cheiros ou resíduos que afetem as condições de salubridade ou dificultem a 

sua melhoria; 

b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos de cargas e 

descargas que prejudiquem as condições de utilização da via pública; 

c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão, inundação, tecnológicos ou outros; 

d) Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado ou de reconhecido valor cultural, 

arqueológico, arquitetónico, paisagístico ou ambiental; 

e) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei considere como tal, designadamente, as 
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constantes do SIR e RGR. 

3 — A construção de edificações destinadas a atividades pecuárias, deve guardar uma distância mínima de 100 m, 

relativamente aos espaços centrais e residenciais definidos na Carta de Ordenamento, e aos empreendimentos 

turísticos, exceto quando estes se integrem na tipologia de turismo no espaço rural, do grupo agroturismo. 

4 — Não pode ser inferior a 200 m, o afastamento entre edifícios de habitação, de alojamento turístico ou 

qualquer perímetro urbano, e as construções destinadas a armazenamento de cargas biológicas ou químicas e 

atividades industriais insalubres ou perigosas. 

 

Os Artigos 31.º e 32.º do regulamento apresentam os princípios e as intervenções 

que não são permitidas no Solo Rural. 

 
Solo Rural 

Artigo 31.º Princípios 

1 — O solo rural visa proteger o solo como recurso natural escasso e não renovável, salvaguardar as áreas afetas a 

usos agrícolas e florestais, à exploração dos recursos geológicos ou à conservação da natureza e biodiversidade e 

enquadrar adequadamente outras ocupações e usos incompatíveis com a integração em espaço urbano ou que não 

confiram o estatuto de solo urbano. 

2 — As atividades a desenvolver em solo rural devem executar e manter sistemas independentes de infraestruturas 

ambientalmente sustentáveis, onde não existam redes públicas previamente construídas. 

3 — O solo rural integra as categorias e subcategorias estabelecidas no artigo 10.º, do presente regulamento. 

4 — As novas edificações em solo rural, fora das áreas edificadas consolidadas, devem assegurar na sua implantação 

as regras definidas no PMDFCI ou, caso não estejam especificadas, garantir a distância à extrema da propriedade, 

de uma faixa de proteção não inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à 

passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos. 

5 — A ampliação de edifícios existentes poderá ser admitida, desde que não sejam reduzidas as condições de 

afastamento ao povoamento florestal confrontante. 

6 — Os índices urbanísticos preconizados nos artigos seguintes para a edificação em solo rural, poderão ser 

alterados, no caso de outros valores virem a ser definidos em planos de ordenamento de nível superior. 

Artigo 32.º Utilizações e intervenções proibidas 

São proibidas as utilizações e as intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos solos e o 

seu valor ambiental, paisagístico e ecológico, exceto quando legalmente justificadas e previamente aprovadas 

pelas entidades competentes, nomeadamente as seguintes ações: 

a) Operações de revolvimento ou remoção de terreno que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas 

de solo arável; 

b) O vazamento de efluentes sem tratamento, nos termos da legislação em vigor; 

c) O corte de vegetação ribeirinha associada a galerias ripícolas, sem prejuízo das condições previstas no ponto 1.5 

do Anexo I do presente regulamento. 

 

Grande parte da área do núcleo de exploração insere-se em “Espaços agrícolas” 

(artigos 33.º), na subcategoria “Espaço agrícola de produção” (artigo 34.º), e em 

“Espaços florestais” (artigos 42.º ao 44.º) na subcategoria “Espaço florestais de 

produção” (artigos 48.º e 49.º), que de acordo com o seu articulado não são 

compatíveis com a exploração de inertes. No entanto, na Planta de Condicionantes 

gerais do PDM-B estas áreas encontram-se também como área de “Recursos 

geológicos – licenças de pedreiras e águas nascentes” (ver Carta 7 no Anexo VII).  

 

Os “Espaços afetos a exploração de recursos geológicos” encontram-se 

regulamentados nos artigos 54.º ao 56.º do regulamento do PDM-B. Assim, tal como 

considerado para a área do núcleo de exploração no concelho de Viana do Castelo, 

nesta área vigora os “Espaços afetos a exploração de recursos geológicos”, em 
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associação com a categoria dos “Espaços Agrícolas” e dos “Espaços florestais”, tal 

como referenciado no ponto 3 do artigo 54.º. 

 
Espaços Agrícolas 

Disposições gerais 

Artigo 33.º Identificação e caracterização 

1 — Os espaços agrícolas correspondem a áreas que, pelas suas características intrínsecas ou atividades 

desenvolvidas pelo homem, se adequam ao desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias, constituindo 

espaços de expressão rústica a salvaguardar pela sua relevância na composição da paisagem concelhia. 

(…) 

Espaço agrícola de produção 

Artigo 34.º Identificação e Caracterização 

1 — O espaço agrícola de produção corresponde aos solos de elevada aptidão agrícola e valor ecológico, 

abrangidos pelas condicionantes RAN ou RAN e REN. 

2 — Estas áreas destinam-se à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo, segundo formas de 

aproveitamento agrícola ou pecuário que conservem a fertilidade dos solos. 

 
Espaços Florestais 

Artigo 42.º Identificação e Caracterização 

1 — O espaço florestal corresponde a áreas com uso ou vocação florestal dominante, destinadas prioritariamente 

ao aproveitamento dos recursos florestais e à salvaguarda dos valores ambiental e paisagístico, constituindo um 

importante recurso com potencial económico e social.  

(…) 

Artigo 43.º Princípios gerais 

1 — Nas áreas florestais devem constituir-se espaços florestais diversificados, que assegurem a proteção, 

recuperação dos solos e recursos hídricos e a conservação dos valores naturais, nomeadamente, da flora e fauna, 

através de uma exploração sustentável, conciliada com o uso múltiplo da floresta. 

2 — As categorias do Espaço Florestal são definidas de acordo com a sua função principal, para as quais se 

aplicam os critérios, em termos de espécies florestais e atividades, definidas no Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Baixo Minho, nomeadamente, no estabelecido para as sub-regiões homogéneas do Neiva -Cávado e do 

Cávado -Ave e conforme se faz referência no Anexo I do presente regulamento. 

3 — As ações e intervenções nas áreas florestais definidas no Plano, devem regular-se pelo disposto no Anexo I, do 

presente regulamento. 

Artigo 44.º Medidas de defesa da floresta contra incêndios 

1 — Sem prejuízo das medidas de defesa da floresta contra incêndios definidas no quadro legal em vigor, deve ser 

dado cumprimento às disposições constantes no PMDFCI. 

2 — Nos espaços florestais devem adotar-se medidas de prevenção contra incêndios, nomeadamente a 

implementação da rede de faixas de gestão de combustível, e de um mosaico de parcelas de gestão de 

combustível e abertura de acessos florestais corta-fogo. 

3 — Devem ser implementadas as medidas de defesa da floresta contra incêndios e de recuperação de áreas 

ardidas, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor e no PMDFCI, nomeadamente, quanto à 

implementação e manutenção de faixas de gestão de combustível e da rede viária florestal. 

4 — Todo o material sobrante derivado das operações de exploração florestal (cortes finais ou cortes culturais), 

deverá ter uma finalização adequada (trituração, queima, queimada ou remoção local) de forma que não exista 

uma acumulação do combustível seco que potencie a perigosidade de incêndio florestal, nas formas e épocas 

previstas na legislação em vigor. 

Espaço florestal de produção 

Artigo 48.º Identificação e Caracterização 

O espaço florestal de produção compreende os povoamentos florestais e terrenos incultos ou com mato, 

abrangendo solos onde não ocorre a condicionante REN, e que representam uma contribuição para o bem-estar 

material das sociedades rurais e urbanas, englobando como subfunções principais a produção de madeira, a 

produção de biomassa para energia, a produção de frutos e sementes e a produção de outros materiais vegetais e 

orgânicos. 

Artigo 49.º Usos 

1 — Estes espaços florestais destinam-se ao desenvolvimento da atividade florestal enquadrada pela função 

principal de produção, podendo igualmente incrementar-se a função de silvopastorícia, caça e pesca nas águas 
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interiores. 

2 — Nestes espaços são permitidas outras construções, para além das associadas à exploração florestal e à prática 

da silvopastorícia, nomeadamente, as referidas nas alíneas a) e d) do n.º 3 do artigo 46.º, bem como as referidas 

no artigo seguinte. 

Artigo 50.º Regime de edificabilidade 

(…) 

 
Espaços afetos a exploração de recursos geológicos 

Artigo 54.º Identificação e Caracterização 

1 — Nesta categoria de espaço incluem-se os solos onde predomina a existência de depósitos ou massas minerais 

suscetíveis de exploração, sendo caracterizado pela aptidão para exploração dos recursos minerais do subsolo. 

2 — Estes espaços estão condicionados em função do esgotamento das reservas disponíveis e à evolução da 

recuperação paisagística das áreas já exploradas. 

3 — Não obstante o constante no presente regulamento e sem prejuízo das servidões administrativas e restrições 

de utilidade pública e demais legislação aplicável, a prospeção e exploração de recursos geológicos e respetivos 

anexos de apoio, em áreas não assinaladas no Plano, poderá ser viabilizada em todas as categorias e 

subcategorias do solo rural desde que restringidas aos recursos geológicos do domínio público. 

Artigo 55.º Usos 

1 — O funcionamento da indústria extrativa tem de garantir, dentro da parcela de terreno que lhe está afeta, 

uma faixa de proteção arborizada, envolvendo a exploração, com uma largura mínima de 15 m, de modo a 

garantir o eficaz controlo das condições ambientais e paisagísticas. 

2 — Não estando a exploração em funcionamento, o uso do solo admitido é o definido na Planta de Ordenamento. 

Artigo 56.º Regime de edificabilidade 

1 — Nestes espaços a edificabilidade é admitida exclusivamente para: 

a) Construções de apoio às atividades de extração de depósitos ou massas minerais; 

b) Construções de apoio às atividades de transformação da matéria-prima; 

c) Construção ou ampliação das instalações necessárias para o desenvolvimento dessas atividades, incluindo as 

instalações para serviços de apoio. 

2 — O acesso e o abandono da atividade de pesquisa e de exploração de recursos minerais regem-se pela 

legislação específica em vigor. 

 

Na categoria de “Espaço de atividades económicas (nível II)” é admitida a 

componente industrial não extrativa. 

 
Espaço de Atividades Económicas 

Artigo 103.º Identificação e Caracterização 

São áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais 

necessidades de afetação e organização do espaço urbano, e subdividem-se em cinco níveis: 

(…) 

b) Nível II — Espaço de concentração industrial; 

(…) 

Espaço de atividades económicas Nível II 

Artigo 107.º Identificação e Caracterização 

Abrange as zonas industriais existentes, infraestruturadas, designadamente, as que foram objeto de loteamento 

industrial, ou minimamente planeadas e projetadas. 

Artigo 108.º Usos 

1 — Nestas áreas permite-se a instalação de indústrias do tipo II e III, bem como de edifícios para armazenagem, 

comércio, serviços e equipamentos de utilização coletiva. 

2 — Nestas áreas admite-se a instalação de sucatas, depósitos de entulhos, de combustíveis sólidos e de veículos. 

Artigo 109.º Regime de edificabilidade 

(…) 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento II – Proteção de valores e recursos naturais 

(Carta 6 no Anexo VII) parte da área do núcleo de exploração insere-se em estrutura 
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ecológica municipal (artigo 18.º), na subcategoria de estrutura ecológica integrada 

(artigo 20.º). 

 

Considera-se que a exploração de inertes não é compatível com os objetivos da EEM. 

No entanto, dado que se trata de uma área concessionada para este fim, estes 

princípios deverão estar subjacentes especialmente ao projeto de arranjos 

paisagísticos. 

 
Estrutura Ecológica Municipal 

Artigo 18.º Identificação e Caracterização 

1 — A estrutura ecológica municipal (EEM), demarcada na Carta de Ordenamento II, corresponde ao conjunto das 

áreas de solo que, em virtude das suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do 

seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação 

e valorização ambiental, paisagística e do património natural dos espaços rurais e urbanos. 

(…) 

Artigo 20.º Estrutura Ecológica Integrada 

A estrutura ecológica integrada é constituída pelo Corredor Ecológico do Cávado referido no PROF -BM e pelas 

áreas que se assumem como valores naturais e culturais que, pelas suas características, não impõem um regime 

não edificável, mas que estão sujeitas a uma regulamentação específica em função da sua sensibilidade ecológica 

e/ou cultural, conforme disposto no Anexo I (orientações do PROF-BM). 

 

6.4.3. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) visa 

operacionalizar ao nível local e municipal as normas contidas na legislação de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, sendo um instrumento de planeamento que se 

quer dinâmico e adaptado à realidade. No âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

janeiro, preconiza-se a elaboração do PMDFCI, que defina as medidas necessárias 

para o efeito e que inclua a previsão e planeamento integrado das intervenções das 

diferentes entidades perante a ocorrência de incêndios, no âmbito das atribuições 

da comissão municipal de defesa da floresta. O PMDFCI visa operacionalizar ao nível 

local e municipal as orientações estabelecidas no Plano Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios e no Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, sendo igualmente elaborado em consonância com os respetivos Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal. 

 

Tendo em consideração o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação introduzida pela Lei n.º 76/2017, de 

17 de agosto (Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios), “fora das áreas 

edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI 

como de alta e muito alta perigosidade”.  
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Nas áreas com perigosidade de risco de incêndio alto ou muito alto fora das áreas 

edificadas consolidadas é interdita a edificação com fins habitacionais, comerciais e 

industriais.  

 

Na área do núcleo de exploração estão em vigor o PMDFCI de Viana do Castelo de 

2013 e o PMDFCI de Barcelos de 2016. 

 

Na Figura 6.2 apresentam-se as classes de perigosidade na área das Concessões 

Mineiras e do núcleo de exploração, onde se verifica que na zona sudeste e no 

extremo este da área objeto de Plano de Mina ocorre perigosidade muito alta, para 

além de uma parcela com perigosidade alta no extremo nordeste desta área.  

 

 
Fonte: Adaptado do PMDFCI de Viana do Castelo (2013) e do PMDFCI de Barcelos (2016). 

Figura 6.2 – Perigosidade de incêndio florestal nos concelhos de Barcelos e Viana do Castelo. 

 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Ordenamento do Território 

 

6-24

 

6.5. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 

As SRUP identificadas na área das Concessões Mineiras e no núcleo de exploração 

são as seguintes: 

- Reserva Ecológica Nacional (REN). 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

- Domínio Público Hídrico (DHP). 

- Risco de incêndio florestal. 

- Rede viária. 

- Rede Elétrica Nacional – Linha de média tensão. 

 

Na Figura 6.3 apresentam-se as SRUP ao uso do solo presentes nas Concessões 

Mineiras e no núcleo de exploração. 

 

6.5.1. Reserva Ecológica Nacional 

 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) é o que consta no Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 239/2012, de 2 de novembro. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, 

de 3 de outubro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de 

novembro, aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional 

previstas no RJREN. 

 

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 ações compatíveis com os 

objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. A REN visa contribuir para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

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 

atividades 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. 

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. 
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Figura 6.3 – Servidões administrativas e restrições de utilidade pública nas concessões mineiras e no núcleo de 

exploração.  

 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que 

ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em 

REN e os elementos instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no 

regime jurídico, bem como os usos e ações que carecem de parecer da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA).  
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A delimitação da REN em vigor para a área do município de Viana do Castelo foi 

publicada pela Portaria 1056/91, de 17 de outubro, alterada pela RCM n.º 109/2008, 

de 11 de julho, pelo Aviso 12805/2014, de 17 de novembro, e pelo Aviso 3793/2015, 

de 10 de abril. 

 

A delimitação da REN em vigor para a área do município de Barcelos foi publicada 

pela Portaria n.º 34/2016, de 29 de fevereiro. 

 

As áreas de REN nas Concessões Mineiras e no núcleo de exploração correspondem a 

“Áreas de Infiltração Máxima” e “Leitos de Cursos de Água” (Quadro 6.4). A REN 

encontra-se representada nas Cartas 4 e 7 do Anexo VII. Esta classificação foi feita 

ao abrigo do anterior regime legal da REN, pelo que correspondem atualmente à 

classe de “Cursos de água e respetivos leitos e margens” e “Áreas Estratégicas de 

Proteção e Recarga de Aquíferos”, respetivamente. 

 

Quadro 6.4 – Áreas de REN abrangidas pelas Concessões Mineiras e núcleo de exploração. 

 

Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Área (ha) % da CM 
Viana do Castelo Barcelos 

Área (ha) % do NE 
Área (ha) Área (ha) 

REN 43,0 13,1 17,1 25,9 0,012 0,011 

- Área de Infiltração Máxima  36,0 11,0 17,0 19,0 0,012 0,011 

- Leito de cursos de água 7,0 2,1 0,1 6,9 - - 

 

No núcleo de exploração, o sistema de “Área de Máxima Infiltração” é residual 

(0,012 ha), correspondendo a uma zona de defesa, não sendo por isso afetada pelas 

áreas extrativas (Figura 6.4). 

 

De acordo com o RJREN, as explorações de recursos geológicos ou ampliação de 

explorações existentes são compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, 

designadamente com as “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos”, 

estando sujeitos a comunicação prévia.  

 

No entanto, dado a marginalidade da área de REN, e a sua não ocupação pelas áreas 

extrativas considera-se que não se aplica a necessidade de comunicação prévia. 
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Figura 6.4 – Áreas de REN e RAN no núcleo de exploração. 

 

Nas “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos”, de acordo com o 

Anexo I do RJREN, só podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em 

causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 

aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água. 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio. 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema 

e de contaminação e sobrexploração dos aquíferos. 
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v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e 

estuarinos. 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, 

principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que 

ocorrem em cavidades e grutas. 

 

De acordo com a avaliação dos impactes dos recursos hídricos subterrâneos e 

superficiais realizada nas alíneas 5.2 e 5.3, considera-se que o projeto terá impactes 

negativos de baixa significância nos recursos hídricos, dado o tipo de projeto em 

causa, bem como as medidas de minimização prevista para a fase de funcionamento 

e desativação. Considera-se assim que o projeto não põe em causa as funções 

identificadas no Anexo I do RJREN para as “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga 

de Aquíferos”. 

 

6.5.2. Reserva Agrícola Nacional 

 

O regime da RAN é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. Nas áreas abrangidas 

pela RAN são interditas todas as ações que diminuam ou destruam as 

potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN. 

 

As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se 

quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos da RAN e 

não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, 

preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e 

quando estejam em causa, entre outros, a prospeção geológica e hidrogeológica e a 

exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração, 

respeitada a legislação específica, nomeadamente no tocante aos planos de 

recuperação exigíveis (alínea e) do n.º 1 do art.º. 22º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 

31 de março). 

 

No âmbito da regulamentação dos limites e condições a observar para a viabilização 

destas utilizações, estabelecida pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio, pode ser 

concedido parecer favorável desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes 

requisitos (n.º 2 do artigo 6.º do Anexo I): 

a) Esteja prevista e regulamentada em plano municipal de ordenamento do 

território. 

b) Seja reconhecida pela assembleia municipal como revestindo interesse público 

municipal. 

c) No caso de ampliação, a exploração existente deve estar licenciada pelas 

entidades competentes. 
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d) Deve a mesma ser justificada por razões de necessidade decorrente do uso 

existente. 

e) Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização 

viável em áreas não integradas na RAN. 

f) Os planos de lavra e o plano ambiental e de recuperação paisagística (PARP) 

deverão ser previamente aprovados pelas entidades nos termos da legislação 

aplicável, após parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) 

territorialmente competente. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime 

da RAN, é admissível a prospeção e exploração de recursos geológicos, e respetivos 

anexos de apoio à exploração, quando não exista alternativa viável fora das terras 

ou solos da RAN. 

 

A exploração de recursos geológicos nas áreas integradas na RAN está sujeita a 

parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN. 

 

As áreas de RAN encontram-se representadas nas Carta 2 e 7 do Anexo VII, 

correspondendo a uma área de 15,1 ha no núcleo de exploração (13,7% da área), 

localizada na parte este do núcleo de exploração (Quadro 6.5). 

 

Quadro 6.5 – Áreas de RAN inseridas nas áreas das Concessões Mineiras e no núcleo de exploração. 

 

Concessões Mineiras Núcleo de exploração 

Área (ha) % Área (ha) % 

RAN 93,3 28,5 15,1 13,7 

 

É de salientar que parte da área de RAN já se encontra intervencionada pela 

atividade extrativa. Além disso, trata-se de uma área considerada com aptidão 

agrícola marginal (ver na caraterização de situação de referência a alínea 4.4.3), em 

que a presença da atividade extrativa e a floresta de produção têm vindo a degradar 

o solo e a diminuir a sua aptidão agrícola. 

 

6.5.3. Domínio Público Hídrico 

 

As linhas de água presentes na área de estudo foram demarcadas com base nas 

Cartas Militares, à escala 1:25.000. Encontra-se igualmente assinalada a respetiva 

faixa de servidão de 10 m para as linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e de 

30 m para as linhas de água navegáveis e flutuáveis não sujeitas a influência das 

marés (ver Figura 6.3). Caso ocorram intervenções nestas áreas deverá ser solicitada 

licença para utilização do Domínio Hídrico à APA/ARH-Norte. 
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A constituição de SRUP relativa ao Domínio Público Hídrico segue o regime previsto 

na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei 

da Água), e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º da 

Lei da Água, implicará a solicitação de licenciamento à entidade licenciadora que 

avaliará o respetivo impacte e o título mais adequado. A entidade competente, em 

Portugal Continental, em matéria de licenciamento dos recursos hídricos é a Agência 

Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de Administração de Região 

Hidrográfica (artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 junho).  

 

6.5.4. Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

 

Em relação às áreas percorridas por incêndios, existem os condicionalismos impostos 

pelo Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual. Assim, de 

acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1, “nos terrenos com povoamentos 

florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em 

planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou 

industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: a) a 

realização de obras de construção de quaisquer edificações; b) o estabelecimento 

de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam 

ter um impacte ambiental negativo”. 

 

De acordo com a cartografia nacional de áreas ardidas disponibilizada pelo ICNF6, 

grande parte da área do núcleo de exploração foi percorrida pelo incêndio de 2009 

(Figura 6.5). No entanto, como o projeto não acarreta construções nestas áreas, não 

está sujeito a restrições relacionadas com esta condicionante.  

 

                                                 
6 http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo 
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Fonte: Adaptado de Cartografia nacional de áreas ardidas (ICNF, 2018). 

Figura 6.5 – Áreas ardidas no núcleo de exploração.  

 

6.5.5. Rede Rodoviária e Caminhos Municipais 

 

A área do projeto é atravessada por um caminho municipal, cujo traçado 

apresentado no PDM encontra-se desfasado do atual traçado no terreno (ver Carta 3 

do Anexo VII). Existe ainda uma estrada desclassificada sob a jurisdição da ex-

Estradas de Portugal (atual Infraestruturas de Portugal, S.A.). 

 

A servidão no caminho municipal segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 10 de 

agosto de 1961, que promulga o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais.  

 

A servidão da estrada desclassificada é regulada pelas disposições da Lei 

n.º 34/2015, de 27 de abril, que estabelece o estatuto das Estradas da Rede 

Rodoviária Nacional, sendo a servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada ou 

dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da 
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estrada. No entanto, nas estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues aos 

municípios pode ser definida uma zona de servidão non aedificandi inferior à 

prevista mediante acordo entre a administração rodoviária e as autarquias, 

devidamente aprovado pelo IMT, I.P. Podem ainda ser autorizadas por este Instituto 

obras de ampliação ou alteração de edifícios comerciais, industriais ou de serviços, 

já existentes na zona de servidão non aedificandi, desde que a ampliação ou 

modificação não possa, em condições economicamente razoáveis, operar-se noutra 

direção e não haja mudança de tipo de utilização. 

 

No núcleo de exploração não ocorre nenhuma servidão associada à rede viária. 

 

6.5.6. Linha de média tensão 

 

O regime das servidões administrativas de linhas elétricas é objeto de legislação 

complementar a aprovar pelo ministro responsável pela área da energia, sob 

proposta da DGEG. Até à entrada em vigor dessa legislação, mantêm-se em vigor as 

disposições do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, na matéria 

relativa à implantação de instalações elétricas e à constituição de servidões (por 

força do art.º. 75.º do Decreto-Lei 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 7 de novembro). 

 

O núcleo de exploração é atravessado por linhas de média tensão, uma das quais 

abastece a instalação atualmente existente (ver Cartas 2 e 7 do Anexo VII).  

 

As áreas de extração devem respeitar a zona de defesa que, no caso de postes 

elétricos de média tensão, corresponde a 30 m, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

 

O projeto salvaguarda esta servidão, uma vez que durante a lavra é mantido um raio 

de proteção aos postes, e na fase de recuperação é criado um aterro na faixa 

ocupada pelas linhas elétricas (ver peças desenhadas do projeto no Anexo II). 

 

6.5.7. Património arquitetónico e arqueológico 

 

No núcleo de exploração ocorre um “Bem Imóvel Não Classificado a Salvaguarda” e a 

respetiva “Zona de Salvaguarda Arqueológica” (ver Carta 6 no Anexo VII e 

Figura 6.1). Estas áreas estão regulamentadas pelo artigo 24.º do PDM-B. 

 
Valores Culturais 

Artigo 24.º Bens Imóveis Não Classificados 

1 — Os bens imóveis não classificados inventariados que se encontram identificados na Planta de Ordenamento II, 

correspondem a todos aqueles que se consideram relevantes para a manutenção da identidade cultural dos lugares 

e do concelho, dividindo-se em dois tipos de acordo com as suas características: 

a) Bens imóveis não classificados a salvaguardar; 

b) Bens Imóveis não classificados com alçado a conservar. 
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2 — Estes imóveis estão sujeitos, sem prejuízo da sua adaptação às novas exigências funcionais, a medidas de 

proteção e valorização de acordo com o estabelecido no n.º 4. 

3 — Os bens imóveis não classificados a salvaguardar integram, igualmente: 

(…) 

b) Valores arqueológicos conhecidos ou identificáveis, bem como as áreas com potencial arqueológico 

correspondentes à delimitação de um território passível de ocorrência de valores arqueológicos; 

(…) 

4 — O controlo prévio de operações urbanísticas, designadamente, a execução de quaisquer trabalhos que alterem 

a topografia, os alinhamentos, cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento 

exterior destes bens, ficam condicionados às seguintes disposições: 

a) Bens imóveis não classificados a salvaguardar: 

i) Toda a intervenção deve ter como objetivo a valorização do imóvel em causa, ficando sujeita à preservação do 

caráter e dos elementos determinantes que constituem a sua imagem e identidade, bem como do seu espaço 

envolvente num raio de 30 m; 

ii) Nestes imóveis apenas se admite obras de conservação e ampliação desde que estas não comprometam a 

identidade do edifício ou a estrutura do conjunto edificado; 

iii) As demolições só são autorizadas em caso de ruína iminente comprovada por vistoria municipal; 

iv) Todas as intervenções, em espaço público ou privado, ao longo do percurso do Caminho de Santiago, numa faixa 

de 100 m para cada um dos lados, rege-se pelas disposições contidas no artigo 26.º 

(…) 

5 — As áreas arqueológicas referidas na alínea b), do n.º 3, que se encontram identificadas na Planta de 

Ordenamento II, e no Anexo 3 ao presente Regulamento, do qual são parte integrante, correspondem a um espaço 

cultural onde deve ser privilegiada a proteção, conservação e valorização dos vestígios nele existentes, ficando 

condicionados às disposições constantes da presente subsecção quaisquer trabalhos de remodelação dos terrenos, 

independentemente do fim a que se destinem. 

6 — Por solicitação da CMB, podem ser impostas restrições ao uso do solo nestas áreas, definidas caso a caso pela 

Direção Geral do Património Cultural e pela Direção Regional da Cultura do Norte, tendo em conta a qualidade dos 

vestígios eventualmente ali apurados. 

 

Decorrente desta ocorrência e de outros vestígios, estão em execução trabalhos 

arqueológicos contratados pela Mota Mineral, a cargo do arqueólogo Dr. Tarciso 

Maciel (Figura 6.3). À data do presente documento ainda não se encontram 

concluídos os referidos trabalhos. 

 

No âmbito deste EIA, foi também realizada a análise dos elementos patrimoniais 

(ver alíneas 4.11 e 5.12), sendo propostas medidas de proteção. 
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7 Análise de riscos 
 

 

7.1. Identificação dos riscos ambientais sobre o projeto 

 

Os municípios dispõem dos Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil 

(PMEPC) que permitem identificar e atuar em caso de catástrofe. Nestes planos são 

caracterizados os riscos a nível municipal. No entanto, apenas o concelho de Viana 

do Castelo tem disponibilizado on-line o seu PMEPC (CM-VC, 2011) sem, no entanto, 

disponibilizar a Seção II onde são identificados e caraterizados os riscos no concelho. 

 

Dada a ausência de informação decorrente dos PMEPC, para a identificação dos 

riscos ambientais presentes na área do projeto foi utilizada a informação compilada 

no Capítulo 4 do presente relatório, referente à caraterização da situação de 

referência. 

 

Os riscos presentes num determinado local podem ser de origem natural ou de 

origem humana: 

- Os riscos de origem natural são todos os fenómenos suscetíveis de dar origem a 

acidentes graves ou catástrofes e sobres os quais o homem tem pouca ou 

nenhuma influência direta.  

- Os riscos de origem humana são todos aqueles que se encontram associadas a 

infraestruturas artificiais (acidentes em barragens, incêndios urbanos, etc.) ou a 

atividades humanas (terrorismo, concentrações humanas, etc.).  

 

No Quadro 7.1 são identificados os riscos considerados e verificada a probabilidade 

de ocorrência na área do projeto (Quadro 1). 

 

Quadro 7.1 – Riscos  considerados de classe média a alta e probabilidade de ocorrência na área do projeto. 

 Probabilidade de ocorrência na área do projeto 

Riscos naturais  

Sismos Risco sísmico reduzido na região. 

Inundações e cheias 

Não se aplica. A área do projeto insere-se numa zona de cabeceira, com linhas 

de água de 1ª ordem, não estando por isso delimitada nenhuma Zona 

Ameaçada pelas Cheias nos PDM. 

Deslizamento de terras  
Risco elevado dada a presença da indústria extrativa.  

Ver análise do risco geomorfológico na alínea 7.2.1. 

Condições climatéricas adversas 

Devido às alterações climáticas está previsto o aumento dos fenómenos 

extremos, em particular de precipitação intensa ou muito intensa. Bem como 

tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva e vento forte. 

Riscos mistos  

Incêndios florestais 
Perigosidade muito baixa a alta. 

Ver análise detalhada no ponto 6.4.3. 
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 Probabilidade de ocorrência na área do projeto 

Riscos tecnológicos  

Incêndios urbanos Apenas associado à instalação industrial existente na área do projeto. No 

entanto, esta encontra-se devidamente licenciada, devendo por isso ter 

medidas de salvaguarda para estes riscos. Acidente industrial 

Colapso de estruturas 
Risco geralmente associado a pontes e outras estruturas urbanas. Pelo que este 

risco é nulo na área do projeto. 

Acidentes viários  

A área com maior probabilidade de ocorrência deste risco é à saída da 

instalação industrial para a EN305, pelo que este risco está presente na área do 

projeto. 

Degradação e contaminação de 

águas superficiais  

A atividade extrativa considera-se neste local tem associado um baixo risco de 

contaminação dos recurso hídricos. 

 

 

7.2. Análise do risco do projeto sobre o ambiente 

 

Neste ponto são analisados os riscos decorrentes da atividade extrativa. A instalação 

industrial apesar de se localizar na área do projeto (núcleo de exploração), 

encontra-se devidamente licenciada, através de um processo autónomo, não sendo 

sujeita a alterações com o projeto em análise. 

 

As principais fontes de  perigos inerentes à atividade extrativa, mais concretamente 

às ações do projeto em análise, são os apresentados no Quadro 7.2. Esta análise 

teve o apoio da metodologia apresentada por Sá (2012). 

 

Quadro 7.2 – Fontes de perigo associadas à atividade extrativa e ao projeto em análise. 

Ação do projeto Fonte de perigo Causas de acidente Tipo de acidente 

Fase de funcionamento 

Preparação da 

área de extração. 

Desmonte. 
Depósito 
temporário de 
inertes. 

Alteração da morfologia do 

terreno associada aos 

taludes/ bancadas criados. 

Microinstabilidade da 
geológica local. 
Aumento do escoamento 
superficial. 
Desmonte das formações 
rochosas. 

Deslizamento de terra. 
Ravinamentos. 
Alterações do curso natural 
das linhas de água 
superficiais e subterrâneas. 
Inundações. 

Declives acentuados em 

alguns locais. 

Inexistência de vedações e 
de sinalização. Queda de pessoas e animais 

Alteração da rede de 
drenagem e da qualidade da 
água. 

Elevada pluviosidade. 
Depósito inadvertido de 
terras, nas linhas.de 
escorrência. 
Descarga de efluentes para 
o meio hídrico. 

Inundação em áreas de 
trabalho. 

Remoção, carga e 

transporte 

Tratamento e 

beneficiação dos 

materiais 

extraídos 

Expedição do 

produto final 
Manutenção de 
máquinas e 
viaturas 

Alteração ao trânsito local. 
Perturbação da circulação 
rodoviária. 

Circulação de maquinaria 
pesada. 
Não cumprimento e/ou 
alteração de medidas de 
segurança, sinalização e 
informação da circulação 
rodoviária e pedonal.  

Acidentes rodoviários nos 
acessos à mina e vias de 
maior afluência. 

Ruído e poeiras. 

Existência de substâncias 
contaminantes (óleos, 
gasóleo, etc.). 

Derrame ou fuga de 
substâncias poluentes. 

Contaminação de linhas de 
água, aquíferos e solo. 
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Ação do projeto Fonte de perigo Causas de acidente Tipo de acidente 

Operações de 
recuperação 
paisagística 

Aumento do coberto 
florestal. 
Presença de infestantes. 

Risco de incêndio florestal. 
Degradação do meio 
natural. 

Desarborização da área 
decorrente de incêndios 
florestais. 
Exposição dos taludes aos 
fenómenos erosivos. 

Fase de desativação 

Encerramento do 
núcleo de 
exploração 

Presença de lagoas. 
Criação de taludes e de 
desníveis.  
Presença de caminhos 
públicos. 

Elevada pluviosidade. 
Cheias e inundações para 
terrenos vizinhos. 

Derrocadas. 
Movimentos de massas. Deslizamento de terras. 

Acesso a pessoas e 
caminhos. 

Acessos à mina 
inadequadamente 
sinalizados. 
Áreas mal vedadas. 

Queda em altura de pessoas 
ou animais. 

 

O Plano de Mina (GeoSonda, 2018) apresenta um Plano de Segurança e Saúde, para 

esta exploração. Neste Plano são apresentados os riscos, as principais causas e as 

medidas preventivas associados aos riscos nas operações de desmatação e 

decapagem, desmonte, operações de carga e transporte e operações de 

processamento, armazenamento e expedição. No Quadro 7.3 são apresentados os 

riscos considerados mais relevantes, com interferência com o meio ambiente. 

 

Quadro 7.3 – Resumos dos principais riscos identificados no Plano de Mina com interferência no meio ambiente. 

Riscos Causas Principais medidas preventivas 

Operações de desmatação e decapagem 

Quedas ao nível 
Presença de obstáculos e 

desníveis. 

Evitar a presença de obstáculos nas vias de passagem. 

Manter o piso regular. 

Queda em 

altura 
Queda na corta da área extrativa. 

Demarcar as zonas onda possa existir o risco de 

capotagem de máquinas devido a taludes ou desníveis 

acentuados e todas as zonas por onde os trabalhadores 

possam circular. 

Queda de 

árvores 

Desconhecimento do método de 

abate de árvores. 

Proceder ao abate segundo as técnicas adequadas. 

Formação adequada aos trabalhadores. 

Atropelamento 

ou colisões 

Exposição à movimentação de 

equipamentos móveis, má 

visibilidade. 

Falta (ou avaria) de avisadores 

luminosos ou acústicos. 

Usar sinalização sonora e luminosa de marcha atrás nas 

máquinas. 

Restringir o acesso de pessoas às zonas de trabalho. 

Operação de desmonte 

Desabamento 

de terras nas 

frentes de 

exploração 

Instabilidade dos taludes. 

Devem ser evitados os trabalhos na base dos taludes sem 

uma avaliação prévia pelo responsável técnico, dos riscos 

de instabilidade que possam apresentar. 

Sanear adequadamente os taludes. 

Queda em 

altura 

Queda na corta da área extrativa. 

Realização de manobras e 

circulação demasiado perto do 

bordadura da escavação. 

Proteger com muretes de estéreis as zonas de bordadura 

da escavação onde existam vias de passagem. 

Sinalizar e/ ou vedar as zonas  de bordadura da 

escavação que não constituam vias de passagem. 

Evitar a aproximação desnecessária da bordadura da 

escavação. 

Evitar carregar excessivamente a pá da escavadora 

giratória ou fazer movimentos bruscos. 

Não se deve manobrar de costas para os taludes. 

Garantir a circulação / condução a uma velocidade 

cuidada, face ao declive. 

Com condições atmosféricas desfavoráveis, qualquer 
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Riscos Causas Principais medidas preventivas 

descida ao fundo da corta deverá ser antecedida da 

verificação do seu estado. 

Exposição a 

poeiras 

Arranque do depósito mineral, 

movimentação da escavadora 

giratória. 

Usar o sistema de climatização dos veículos, quando 

disponível, para otimizar o ambiente na cabine do 

veículo. 

Usar máscara de proteção. 

Operações de carga e transporte 

Atropelamentos 

ou colisões 

Excesso de velocidade e/ou má 

visibilidade. 

Falta (ou avaria) de avisadores 

luminosos ou acústicos. 

Sinalização luminosa e sonora de marcha atrás nas 

máquinas. 

Regular a velocidade de circulação dentro da mina. 

Manutenção periódica e adequada das escavadoras 

giratórias e camiões. 

Deve abrandar consideravelmente a marcha em zonas de 

má visibilidade. 

Queda de  

equipamento 

ou carga 

Excesso de carga, distribuição 

incorreta de carga, excesso de 

velocidade e manobras 

inadequadas. 

Os camiões não devem estacionar a menos de 2 m da 

bordadura dos taludes. 

Não exceder a capacidade de transporte dos camiões. 

Distribuir bem a carga. 

As vias de circulação devem possuir pisos regulares, estar 

afastados da bordadura da escavação, não serem 

sinuosas, nem possuir planos muito inclinados. 

Proteger com muretes de estéreis as zonas de bordadura 

da escavação onde existam vias de circulação, por forma 

a evitar uma aproximação excessiva à bordadura de 

escavação. 

Efetuar uma verificação diária e inspeção periódica dos 

equipamentos de extração, carregamento e transporte. 

Exposição a 

poeiras 

Movimentação de escavadoras 

giratórias e circulação de camiões. 

Os caminhos de terra batida deverão ser regularmente 

regados, devendo a frequência de rega ser superior nas 

épocas de estio e nos dias de vento forte.  

Limitação da velocidade de circulação de camiões. 

Uso de máscaras de proteção. 

Operações de processamento, armazenamento e expedição 

Exposição ao 

ruido 

Funcionamento dos equipamentos 

na unidade de processamento. 

Efetuar medições de ruído laboral, de acordo com a 

legislação vigente e facultar protetores auriculares aos 

trabalhadores, caso tal seja necessário. 

Reduzir os tempos de exposição. 

Exposição a 

poeiras 

Movimentação de pás 

carregadoras. 

Armazenamento em pilhas da matéria-prima. 

Os caminhos de terra batida deverão ser regularmente 

regados, devendo a frequência de rega ser superior nas 

épocas de estio e nos dias de vento forte. 

A velocidade de circulação dos camiões é limitada a um 

valor máximo de 20 km/h. 

Uso de máscaras de proteção. 

Eletrização 

(eletrocussão, 

queimaduras, 

etc.) 

Instalações elétricas em mau 

estado. 

Quadro elétricos sem proteção ou 

fios descarnados. 

Dispor de dispositivos de corte de corrente adequados à 

voltagem (disjuntores adequados). 

Não permitir que os cabos elétricos estejam em zonas 

onde há movimentação de equipamento ou em zonas 

onde exista acumulação de água. 

As ligações à terra deverão ser garantidas. 

Garantir que qualquer intervenção feita, quer na 

instalação, quer nos equipamentos elétricos seja 

executada por pessoal devidamente credenciado. 

Proceder à inspeção periódica do estado geral da 

instalação elétrica. 

Atropelamentos Excesso de velocidade e/ou má Sinalização luminosa e sonora de marcha atrás nas 
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Riscos Causas Principais medidas preventivas 

e colisões visibilidade. 

Falta (ou avaria) de avisadores 

luminosos ou acústicos . 

máquinas. 

Se o equipamento operar em trabalhos noturnos, deve 

estar equipado com faróis. 

Regular a velocidade de circulação junto à unidade 

industrial. 

Sensibilizar os manobradores para evitar que realizem 

movimentos bruscos quando existam pessoas nas 

imediações. 

Definir caminhos quer de viaturas, quer pedonais. 

Nas operações de descarga com báscula, a marcha só 

deve ser iniciada com a caixa de carga completamente 

descida. 

Incêndio ou 

explosão 
Ignição de produtos inflamáveis. 

Armazenamento de combustíveis e lubrificantes em locais 

apropriados. 

Instalar extintores junto dos locais de armazenamento de 

produtos inflamáveis. 

Proibir fumar ou foguear junto das zonas de 

armazenamento e utilização. 
Fonte: Adaptado de GeoSonda (2018). 

 

7.2.1. Risco geomorfológico 

 

O risco mais relevante em termos ambientais associado à atividade extrativa é o 

risco derivado das alterações do relevo – riscos geomorfológicos, pelo que é 

analisado mais detalhadamente neste ponto. 

 

Os principais riscos geomorfológicos associados à indústria extrativa têm como 

consequência a ocorrência de processos associados à geodinâmica, com origem nos 

fenómenos relacionada com a erosão, movimentos de massas e depósitos de 

vertentes. 

 

As ações associadas à atividade extrativa com consequências ao nível 

geomorfológico na fase de funcionamento são: 

 Preparação do desmonte: remoção da vegetação e decapagem. 

 Desmonte: remoção do substrato e criação de bancadas, modificação da rede de 

drenagem, obliteração de linhas de água, etc. 

 Armazenamento de materiais: aterro dentro da área escavada e o depósito de 

terras vivas. 

 Operação de recuperação paisagística. 

 

Na fase de desativação as situações com maior risco são: 

 Formas de relevo artificializado. 

 Presença das lagoas. 

 Presença de caminhos públicos. 

 

A localização dos diferentes processos de geodinâmica externa previstos na área do 

projeto encontram-se identificados e caracterizados no Quadro 7.4. 
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Quadro 7.4 - Fatores de risco, consequências ambientais e valoração do risco geomorfológico. 

Ação do projeto Análise do risco 
Risco 

geomorfológico 

Fase de funcionamento 

Preparação do 

desmonte 

Este risco ocorre apenas no período de tempo em que o solo se 

encontra mais exposto aos agentes erosivos. 
Reduzido 

Desmonte 

Dada a natureza do substrato ser pouco estável, considera-se 

provável a ocorrência de fenómenos erosivos. 

Uma incorreta inclinação e configuração dos taludes, podem colocar 

em risco a sua estabilidade, especialmente caso ocorram fenómenos 

de precipitação elevada. 

A alteração do sistema de drenagem, que passará a ser para o fosso 

da área extrativa, potencia estes fenómenos. 

Dada a natureza do substrato é possível a ocorrência de movimentos 

de massas. No entanto, na escavação está prevista a execução de 

bancadas, de modo a minimizar esta ocorrência.  

Médio 

Armazenamento de 

materiais 

Este risco está dependente da forma dos taludes e das bancadas, 

bem como da aplicação das medidas de minimização. 

Dado que o deposito de matérias para a recuperação paisagística será 

em grande parte dentro das áreas extrativas considera-se baixa a 

probabilidade de ocorrência de movimentos de massas. 

Baixo 

Recuperação 

paisagística 

Esta ação permitirá a minimização dos riscos geomorfológicos 

decorrentes da atividade extrativa. No entanto, manter-se-ão formas 

de relevo artificial, pelo que o risco numa poderá ser anulado. 

Baixo 

Fase de desativação 

Presença das áreas 

recuperadas 

A presença de toda a área extrativa recuperada deverá minimizar os 

riscos associados à alteração do relevo, sem que estes sejam 

totalmente anulados. 

A presença de lagoas, que constituem grandes massas de água, nas 

quais podem ocorrer fenómenos de cheias e inundações, caso 

ocorram fenómenos pluviosidade.  

A modelação final dos taludes prevista no PARP e o seu revestimento 

vegetal, leva que se considere de baixa probabilidade a ocorrência 

de rotura tanto dos taludes que rodeiam as lagoas como dos 

caminhos públicos. 

Reduzido 

 

 

7.3. Medidas de minimização 

 

Considera-se que para além das medidas de minimização apresentadas no presente 

EIA, não existem mais medidas relevantes a acrescenta. 

 

Salienta-se que, para a prevenção dos riscos ambientais, deve ser dada especial 

importância ao cumprimento do estipulado no Plano de Mina, uma vez que desta 

forma se garante que a exploração é feita de uma forma ordenada e eficiente. A sua 

implementação é importante para minimizar os danos infligidos à morfologia da área 

afetada, permitindo uma modelação adequada, aproximando a zona afetada à zona 

envolvente e à morfologia natural do local e a estabilização dos taludes. 
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8 Monitorização e medidas de gestão 
ambiental 

 

 

8.1. Programa de monitorização 

 

Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa 

determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras 

medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. 

 

Deste modo, são propostos planos de monitorização para os fatores Qualidade do Ar 

e Ambiente Sonoro. 

 

Qualidade do Ar 

- Objetivos: avaliar a qualidade do ar na envolvente do núcleo de exploração, 

designadamente quanto à conformidade com os valores limite de emissão de 

partículas em suspensão; e verificar a boa execução das medidas de minimização 

propostas no EIA. 

- Parâmetros a monitorizar: concentração de partículas em suspensão PM10 

(µg/m3); parâmetros meteorológicos. 

- Locais de monitorização: nos locais identificados na Figura 8.1 ou outros que 

venham a ser identificados pela Comissão de Avaliação. Os pontos de 

amostragem deverão ser desabrigados (não cobertos, por exemplo, por copas de 

árvores ou outros obstáculos à deposição de poluentes atmosféricos) e 

localizados na envolvente do núcleo de exploração, junto dos recetores sensíveis 

mais próximos, com a salvaguarda que em situações de reclamações serão 

efetuadas medições no local em causa. 

- Técnicas e métodos de amostragem: NP EN 12341:2014 “Qualidade do ar – 

Método de medição gravimétrica padrão para a determinação da concentração 

em massa PM10 ou PM2,5 de material particulado em suspensão”. 

- Frequência de amostragem: No período seco (maio a setembro) que corresponde 

ao período mais desfavorável; somatório dos períodos de medição  7 dias e 

colheitas de 24 horas. A frequência de monitorização deve ser quinquenal se na 

primeira campanha não for ultrapassado 80% do valor limite diário (ou seja 

40 µg/m3) em 50% do período de amostragem, conforme os valores limite 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua atual 

redação. Se os valores forem ultrapassados a monitorização deverá ser anual.  

- Medidas de gestão ambiental a implementar: Limite e controlo da velocidade 

de circulação dos veículos na área da mina. Reforço do procedimento de 

aspersão com água. Reforço de cortinas arbóreas. 
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- Relatórios de monitorização: Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

 

Figura 8.1 – Pontos de monitorização das partículas em suspensão PM10. 
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Ambiente Sonoro 

- Objetivos: Avaliar a conformidade dos valores determinados com os 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído; verificar a boa execução das 

medidas de minimização propostas no EIA. 

- Parâmetros a monitorizar: LAeq em dB(A) e espectro em terço de oitavas. Deverá 

ser analisado o cumprimento do critério da exposição máxima e do critério de 

incomodidade. 

- Locais de monitorização: nos locais avaliados no âmbito do EIA (ver Figura 8.2). 

Caso haja reclamações, esses pontos devem também ser monitorizados. Caso o 

recetor sensível esteja também sujeito à influência sonora significativa de outras 

fontes, deverá haver um ajuste na localização do ponto de monitorização de 

forma a minimizar aquelas influências. 

- Técnica e métodos de amostragem: Os trabalhos deverão ser efetuados de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do 

Ruído) e com as especificações constantes das normas NP ISO 1996:2011 (partes 1 

e 2) e ISO 9613-2:1996.  

- Frequência da amostragem: A amostragem deve realizar-se de 5 em 5 anos. 

- Medidas de gestão ambiental a implementar: Se no decorrer da monitorização 

se verificarem níveis sonoros anómalos, deverá ser analisada a sua origem e 

implementadas medidas de minimização adequadas. Em situações de 

reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 

imediatamente após a reclamação, e esse local deverá ser incluído no conjunto 

dos pontos a monitorizar. 

- Relatório de monitorização: Os resultados obtidos serão apresentados em 

relatórios periódicos para cada uma das campanhas efetuadas. Para os anos 

seguintes será seguida uma metodologia idêntica àquela, com salvaguarda da 

inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. 

Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro. Na elaboração do relatório de monitorização deve ser consultado o 

documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de 

Obra e Fase de Exploração” publicado em novembro de 2009 e disponível no 

portal da APA. 
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Figura 8.2 – Pontos de monitorização do ambiente sonoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  29/11/2018 Monitorização e medidas de minimização 

 

8-5

8.2. Recomendações e medidas de gestão ambiental 

 

Para as fases de funcionamento e desativação deverão ser implementadas todas as 

medidas de minimização de impactes e recomendações conforme apresentado nos 

Quadros 8.1 e 8.2, por forma a minimizar os impactes identificados. 
 

Quadro 8.1 – Medidas a implementar na fase de funcionamento. 

Ações do projeto Medidas de minimização na fase de funcionamento 

Preparação do 

desmonte 
- Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não abrangidas por movimentos 

de terras deverá ser protegida. Deve-se limitar o abate de árvores e arbustos ao 

exclusivamente necessário. 

- Deverá ser mantida ou mesmo reforçada a plantação de cortinas arbóreas, para que estas 

sirvam de barreira à passagem de poeiras para as áreas envolventes. 

- A remoção dos solos deverá ser efetuada de forma a preservar a camada superficial de 

terra vegetal, em pargas devidamente protegidas dos ventos e das águas de escorrência, de 

modo a evitar a erosão e deslizamento de terras. 

- A remoção dos solos, durante as operações de preparação do desmonte, deverá ocorrer se 

possível no período seco. 

- Os depósitos de terras vegetais devem ter uma dimensão adequada e apresentarem 

declives pouco acentuados. 

- Na área de depósito de estéreis deve ser criada uma barreira que impeça o arraste de 

sólidos para a rede hidrográfica envolvente, através da construção de valas de drenagem. 

Esta barreira deve ser sujeita a manutenção periódica. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado.  

- Deverá ser desenvolvido um acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que 

impliquem intervenção ao nível do solo/subsolo, bem como das fases de intervenção 

coincidentes com a desmatação e limpeza de coberto vegetal, de forma a permitir a leitura 

abrangente e precisa da área a explorar.  

- Preconiza-se que após trabalhos de desmatação e a serem detetados os elementos 

referenciados, se crie um perímetro de proteção de 50 m na envolvente das Ocorrências 

Patrimoniais. Deve-se ainda notificar o técnico da Direção Regional de Cultura do Norte 

(DRCN), para que, em conjunto com o arqueólogo responsável pelo acompanhamento 

arqueológico e o dono de obra, se proceda a uma reunião para decidir as medidas de 

minimização a serem preconizadas. Enquanto essa reunião não for concretizada, os 

trabalhos nas áreas afetas aos elementos patrimoniais ficam cancelados. 

Desmonte e 

constituição de 

depósitos 

temporários 

- Nas frentes de extração deve ser garantida a estabilidade através de um desmonte com 

taludes adequados, com as dimensões definidas no Plano de Mina. 

- Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma boa 

aplicação do material de cobertura e do coberto vegetal previsto, de forma a evitar a 

ocorrência de fenómenos erosivos. 

- Os depósitos temporários de materiais (pargas) devem ter uma dimensão adequada, com 

declives pouco acentuados e um sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorrência de 

fenómenos erosivos. 

Remoção, carga e 

transporte 
- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado.  

- A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deverá ser condicionada às zonas de 

trabalho e aos acessos definidos, evitando-se assim uma maior afetação do solo e do 

coberto vegetal devido à circulação desnecessária destes equipamentos em áreas 

adjacentes. 
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Ações do projeto Medidas de minimização na fase de funcionamento 

- Os caminhos de circulação interna deverão ser frequentemente regados e com maior 

frequência nos períodos secos e dias ventosos. 

- A velocidade de circulação dos veículos no interior da área do projeto deverá ser limitada a 

20 km/h. 

- Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de operação, 

obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por 

veículos pesados. 

Expedição do 

produto final 
- Todos os veículos de transporte de materiais que saiam da exploração deverão circular com 

a carga devidamente protegida por uma lona. 

- A velocidade de circulação dos veículos que fazem a expedição do produto final deve ser 

limitada a 30 km/h no interior dos aglomerados populacionais e em estradas municipais. 

Operações de 

recuperação 

paisagística 

- A área intervencionada localizada fora do núcleo de exploração (a este da área extrativa 

C), que deverá ser também recuperada, com a maior brevidade possível, devendo ser 

também aplicado o que está definido no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

- Deverá ser prevista uma cortina arbórea entre a instalação industrial e a EN305, 

minimizando os impactes visuais associados à presença dos elementos artificiais e às 

poeiras. 

- A execução das ações consideradas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

devem iniciar-se atempadamente, já que a recuperação progressiva e articulada com o 

Plano de Mina possibilitará otimizar o processo global de exploração/recuperação da área. 

- Efetuar a inspeção periódica do comportamento dos taludes e da vegetação resultantes da 

recuperação das bancadas, de forma a controlar os processos erosivos e garantir a sua 

estabilidade. 

- Sempre que ocorra alguma degradação do coberto vegetal deverão ser verificadas medidas 

adequadas ao seu restabelecimento, conforme previsto no Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística. 

- Deverá ser elaborado e implementado um plano de controlo das infestantes para a área do 

projeto. 

- As terras exteriores para as atividades de aterro devem estar isentas de sementes de 

espécies infestantes. 

- Efetuar o acompanhamento da evolução do coberto vegetal e da estabilização dos solos, 

através de controlos anuais, preferencialmente no final do inverno.  

- Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para proteção do coberto vegetal a instalar. 

- Os solos que virão do exterior para completar o aterro devem ser solos não contaminados 

biológica (sem sementes de infestantes) e quimicamente. 

- O aterro previsto para a área de extração A e a sua modelação deve garantir a drenagem 

das águas superficiais no sentido da linha de água existente a oeste. 

- Os fertilizantes e corretores deverão ser aplicados de acordo com as instruções dos 

fabricantes. 

Manutenção de 

máquinas e 

viaturas 

- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

exploração, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas decorrente de derrames 

acidentais. 

- Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de operação, 

obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por 

veículos pesados. 

- As viaturas, equipamentos e máquinas deverão ser submetidas a manutenção e revisão 

periódicas para garantir o cumprimento dos limites de emissão sonora. 

- Utilizar unicamente equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da 

legislação aplicável. 

- A manutenção das máquinas e veículos deve ser efetuada exclusivamente na área da 

oficina. Havendo necessidade de reparações in loco, estas devem ocorrer sobre uma bacia 

de retenção estanque. 
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Ações do projeto Medidas de minimização na fase de funcionamento 

- Proceder à inspeção e limpeza periódica das fossas afetas às instalações sociais e 

administrativas e do separador de hidrocarbonetos, a fim de evitar possíveis fugas. 

- O separador de hidrocarbonetos deve ser sujeito a manutenção e limpeza periódicas, por 

forma a manter uma eficiência adequada de tratamento. 

- É proibida a deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo. 

- Todas as estruturas de depósito temporário de resíduos deverão ser objeto de inspeções 

periódicas para verificar as condições de proteção do ambiente, nomeadamente ao nível 

das estruturas de armazenamento de resíduos perigosos, avaliando a existência de fugas e 

procedendo, sempre que necessário, à sua retificação. 

 

Quadro 8.2 – Medidas a implementar na fase de desativação. 

Ações do projeto Medidas de minimização na fase de desativação 

Encerramento do 

núcleo de 

exploração 

 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado.  

- É proibida a deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado.  

- É proibida a deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo. 

- Efetuar o acompanhamento da evolução do coberto vegetal e da estabilização dos solos, 

nas áreas onde foi implementado o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 
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9 Lacunas técnicas e de conhecimento 
 

 

 

Os municípios dispõem dos Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil que 

permitem identificar e atuar em caso de catástrofe. No entanto, apenas o concelho 

de Viana do Castelo tem disponibilizado on-line o seu Planos Municipais de 

Emergência e Proteção Civil (CM-VC, 2011) sem, no entanto, disponibilizar a Seção II 

onde são identificados e caraterizados os riscos no concelho. 

 

Os dados de qualidade da água subterrânea são muito escassos, decorrente da falta 

de estações de monitorização, não permitindo aferir a origem real de eventuais 

contaminações. 

 

Na área do projeto encontram-se a decorrer trabalhos arqueológicos autorizados 

pela Tutela da responsabilidade do arqueológo Dr. Tarcísio Maciel. O facto destes 

trabalhos não se encontrarem concluídos à data de elaboração do presente 

relatório, impediu o acesso às conclusões finais desta intervenção. 
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10 Conclusões 
 

 

O projeto de ampliação e fusão dos núcleos de exploração integrados nas 

Concessões Mineiras C49 “Alvarães” e C37 “Bouça da Guelha” não apresenta 

impactes ambientais relevantes ao nível dos recursos hídricos, da qualidade da água, 

dos sistemas ecológicos, da qualidade do ar, do clima e alterações climáticas e do 

ambiente sonoro. Os meios recetores sofrem impactes que foram considerados 

negativos de baixa significância ou negligenciáveis.  

 

O projeto apresenta ainda importantes efeitos positivos na socioeconomia local, por 

representar a continuidade de uma fonte de rendimento. 

 

Os efeitos negativos sobre a geomorfologia e recursos minerais foram considerados 

negativos de média significância, uma vez que se pretende explorar um recurso 

natural não renovável e o relevo irá adquirir uma forma artificial que permanecerá 

após a fase de desativação. Os efeitos no uso do solo foram também considerados 

negativos de média significância, dada a conversão da área atualmente ocupada por 

floresta de produção para área extrativa e o facto de, na maior parte da área, não 

ser possível a reconversão em área florestal no final do tempo de vida útil do 

projeto. A implementação do projeto irá também prolongar no tempo as 

perturbações paisagísticas inerentes à atividade extrativa, traduzindo-se na 

manutenção da degradação, pelo que se considerou o impacte negativo de média 

significância. 

 

Os impactes do projeto no património arqueológico foram considerados negativos de 

significância indeterminada, dada a presença de um núcleo megalítico na área do 

projeto e ao facto de existir uma intervenção arqueológica em curso. Acresce referir 

a existência de duas ocorrências patrimoniais, para as quais é proposta a 

constituição de um perímetro de proteção. 

 

Salienta-se que, para a prevenção dos riscos ambientais, deve ser dada especial 

importância ao cumprimento do estipulado no Plano de Mina. Desta forma, é 

garantida que a exploração é feita de uma forma ordenada e eficiente, por forma a 

minimizar os danos infligidos à morfologia da área afetada, através da modelação 

adequada à morfologia natural do local e a estabilização dos taludes e a aplicação 

do coberto vegetal previsto. 

 

Os impactes negativos identificados serão em parte compensados mediante a 

implementação das medidas de minimização e dos planos de monitorização 
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propostos, e através da execução do Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística 

com o faseamento previsto. 

 

Regista-se o facto do projeto ser enquadrável nos Planos Diretores Municipais de 

Viana do Castelo e Barcelos. No entanto, é necessária a obtenção de licenças para 

utilização de áreas sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública, nomeadamente da Reserva Agrícola Nacional e do Domínio Hídrico. 
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