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1 – Introdução
O presente Resumo Não Técnico (RNT) descreve, de forma sumária e em linguagem
acessível à generalidade do público interessado, as matérias referentes ao Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Exploração Mineira Boa Fé, tendo como finalidade constituir o
documento de suporte ao procedimento de Consulta Pública, a realizar em sede de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA), conforme estabelecido no D. L. 69/2000, de 3 de Maio (alterado e
republicado pelo D. L. 197/2005, de 8 de Novembro).
O Projecto de Exploração Mineira Boa Fé enquadra-se nas disposições do D. L. 88/90, de 16
de Março, que aprova o regulamento da prospecção, pesquisa e exploração de depósitos
minerais, e está sujeito a AIA, nos termos do D. L. 69/2000, de 3 de Maio (com a redacção
actual), por se tratar de um projecto que abrange uma área superior a 25 ha, constituindo a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental.
A empresa proponente é a AURMONT RESOURCES, UNIPESSOAL, LDA. (AURMONT),
uma empresa portuguesa detida pela COLT RESOURCES, INC., com sede social em Avenida
Duque de Loulé, N.º 5, 6.º A, 1050-085 Lisboa e escritórios no edifício Beloura Office Park,
Lote EE13 - A, Escritório 13, 2.º Piso, Quinta da Beloura, 2710-693 Sintra.
Os trabalhos de realização deste EIA tiveram início em Novembro de 2010 e decorreram até
Maio de 2011, após o que voltaram a ser retomados em Fevereiro de 2012, tendo sido
concluídos em Agosto desse ano. O presente RNT reflecte os elementos adicionais
solicitados pela Autoridade de AIA em Novembro de 2012.
Na elaboração deste RNT foram consideradas as especificações da Portaria 330/2001, de 2
de Abril e a publicação “Critérios de Boa Prática para o RNT” da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA, 2008).
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2 – Objectivos do Projecto
O Projecto de Exploração Mineira Boa Fé tem como objectivo a exploração a céu-aberto de
dois depósitos minerais auríferos, denominados Casas Novas e Chaminé, localizados na
freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé, concelho e distrito de Évora.
O projecto encontra-se em Fase de Execução e enquadra-se no pedido de concessão de
exploração dirigido ao Ministério da Economia e Inovação, através da Direcção-Geral de
Energia e Geologia (DGEG), na sequência das campanhas de prospecção e pesquisa
realizadas na área em estudo.
O minério extraído das cortas de Casas Novas e de Chaminé será processado numa lavaria a
instalar no local para a produção de um concentrado de ouro, o qual será expedido da mina
para uma unidade externa de tratamento que se perspectiva vir a localizar-se no complexo
mineiro de Aljustrel.

3 – Localização e Acessos
A área de concessão mineira requerida à DGEG abrange os concelhos de Évora e de
Montemor-o-Novo, distrito de Évora, sendo delimitada por uma poligonal que perfaz
46,75 km2, no interior da qual se situa a área de implantação do Projecto de Exploração
Mineira Boa Fé.
Esta área de implantação do projecto engloba os depósitos mineralizados de Casas Novas e
de Chaminé e as áreas necessárias às instalações e infra-estruturas anexas mineiras,
envolvendo, na globalidade, a ocupação de 99,56 ha de terrenos inseridos na freguesia de
Nossa Senhora da Boa Fé, concelho de Évora.
As povoações e habitações isoladas (herdades ou montes) existentes na envolvente da área
de implantação do projecto e as distâncias a que se encontram desta área (medida em
relação às diferentes estruturas mineiras que integram o projecto), são indicadas no quadro
seguinte.
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Quadro 1 – Povoações e habitações isoladas na envolvente da área de implantação do
projecto e respectivas distâncias às estruturas mineiras.
Distância (metros) às estruturas mineiras
Corta de
Casas Novas

Corta de
Chaminé

Anexos
mineiros

Barragem
de
rejeitados

Escombreira
de estéreis

Boa Fé (freguesia de N. Sr.ª da
Boa Fé)

740

850

1020

1300

1400

Casas Novas (freguesia de N.
Sr.ª da Boa Fé)

400

1350

1750

2100

2400

Foros da Carvalha (freguesia de
N. Sr.ª da Boa Fé)

1060

1920

2280

2600

3150

Monte de Sesmarias (freguesia
de N. Sr.ª da Boa Fé)

200

1000

1380

1800

2050

Monte de Chaminé (freguesia
de N. Sr.ª da Boa Fé)

620

500

800

1220

1250

Monte de Cabanas (freguesia
de N. Sr.ª da Boa Fé)

3280

2380

2100

1400

1750

São Brissos (freguesia
Santiago do Escoural)

1500

1800

1900

1700

2450

Monte da Rocha (freguesia de
Santiago do Escoural)

1320

1050

1120

1250

1900

Monte da Casinha (freguesia de
Santiago do Escoural)

1650

1850

2000

2120

2750

Povoações / Montes

de

Distância: medida entre o limite das povoações ou casas dos montes e o limite mais próximo das áreas
mineiras.

O acesso à área de implantação do projecto pode fazer-se a partir de Montemor-o-Novo,
acedendo à EN 2 no sentido de Santiago do Escoural – Alcáçovas. Percorrendo cerca de
12 km nesta rodovia, encontra-se, depois de Santiago do Escoural, uma saída para a estrada
municipal EM 370, em direcção à povoação de Nossa Senhora da Boa Fé.
Após um percurso de cerca de 6 km na EM 370, encontra-se o núcleo habitacional de Casas
Novas da freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé e uma saída para a EM 1087 que faz a
ligação ao núcleo habitacional principal da freguesia.
O acesso directo às áreas do projecto faz-se a partir do núcleo habitacional de Casas Novas
ou a partir do núcleo principal da freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé, através de
caminhos em terra batida de utilização agrícola.
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O enquadramento geográfico da área de implantação do Projecto de Exploração Mineira Boa
Fé encontra-se representado no extracto da Carta Militar à escala 1:25000 que se apresenta
seguidamente.
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4 – Descrição do projecto de exploração
4.1 – Áreas do projecto
Para a exploração dos dois depósitos auríferos e implantação das instalações e infraestruturas anexas mineiras, o projecto envolve uma área total de intervenção com 99,56 ha,
repartida pelas diferentes funcionalidades mineiras conforme indica o quadro seguinte.
Quadro 2 – Áreas do projecto.
Designação

Áreas a ocupar (ha)

Corta de Casas Novas

6,80

Corta de Chaminé

7,82

Anexos mineiros

13,00

Escombreira de estéreis

37,00

Barragem de rejeitados

32,00

Acessos internos

2,94
99,56

Total

4.2 – Método de exploração
Antes do início efectivo da exploração, haverá um estágio de preparação da lavra destinado à
remoção do coberto vegetal, seguida da decapagem dos solos na área de exploração de cada
corta. Os solos orgânicos serão armazenados em pargas num local próximo da respectiva
corta, tendo em vista a sua futura utilização na recuperação paisagística da área
intervencionada.
A etapa seguinte consistirá na preparação das frentes de desmonte, com a abertura de
bancadas, numa extensão suficiente para desmontar minério que permita formar um stock
inicial destinado aos primeiros meses de alimentação à lavaria, garantindo a continuidade da
produção requerida de 30 000 toneladas/mês de minério à saída da corta em exploração.
A exploração terá início na corta de Chaminé, seguindo-se depois a corta de Casas Novas,
havendo um período intermédio em que as duas deverão ser exploradas em simultâneo
(finalização da exploração de Chaminé coincidente com a fase inicial da exploração de Casas
Novas).
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Cada corta contém minério para cerca de 2,3 anos, o que confere a este projecto uma vida útil
(exploração) de cerca de 5 anos (8 meses no ano 5), de acordo com o faseamento de
exploração previsto para ambas as cortas, prevendo-se a extracção dos valores totais de
minério e de estéril indicados no quadro seguinte.
Quadro 3 – Quantidades totais de minério e estéril.
Cortas

Minério (t)

Estéril (t)

Chaminé

817 000

6 267 000

Casas Novas

848 000

4 584 000

Totais

1 665 000

10 851 000

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).

As figuras seguintes representam o desenvolvimento dos modelos de lavra apresentados no
projecto.
Figura 2 – Corta de Chaminé – Início da exploração (Ano 01).

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).
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Figura 3 - Corta de Chaminé – Fim da exploração (Ano 03).

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).

Figura 4 - Corta de Casas Novas – Início da exploração (Ano 03).

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).
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Figura 5 - Corta de Casas Novas – Fim da exploração (Ano 05).

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).

As principais operações de exploração das cortas são as seguintes:
¾ Perfuração e desmonte de rocha, de acordo com os modelos de lavra projectados;
¾ Remoção e carga efectuada por pás-carregadoras sobre camiões do minério e do estéril, a
partir das frentes de desmonte;
¾ Transporte em camiões do minério para a lavaria e do estéril para a escombreira de
estéreis.
A perfuração do maciço rochoso, destinada a permitir o desmonte de rocha por acção de
explosivos, será realizada por perfuradoras pneumáticas roto-percussivas, sendo os furos
abertos com 3” de diâmetro, quer em minério, quer em estéril, de acordo com o diagrama de
fogo que será praticado na mina.
As bancadas de desmonte deverão formar taludes com 10 m de altura e pisos de transição
finais com 5 m de largura. A corta de Casas Novas será formada por um total de 9 bancadas,
atingindo uma profundidade de 90 m, e a corta de Chaminé será formada por um total de 12
bancadas, atingindo uma profundidade de 120 m.
As rampas de acesso às cortas irão desenvolver-se com 12 m de largura e com 10% de
inclinação máxima.
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4.3 – Deposição dos estéreis
O projecto contempla a deposição controlada em escombreira da rocha estéril que será
proveniente das duas cortas mineiras, sobre uma área de deposição com cerca de 37 ha,
localizada a montante da barragem de rejeitados, visando assegurar que a drenagem das
águas pluviais que precipitarem sobre os escombros se processe para o interior da barragem.
A deposição do estéril far-se-á por camadas horizontais, iniciando-se pela zona de menor
cota. Os camiões irão depositando o estéril em montes adjacentes, abrangendo toda a área
afecta à escombreira. Assim que houver uma área suficiente para a operação, o bulldozer
regularizará a superfície da camada, sendo a compactação, camada a camada, promovida
pela passagem sucessiva dos equipamentos.
Figura 6 – Desenho esquemático da deposição do estéril.

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).

No local destinado à escombreira o relevo faz uma depressão topográfica que permitirá
acondicionar as camadas de escombros de encontro às vertentes do terreno natural, com
excepção da zona da escombreira voltada para jusante (SW) onde as camadas de escombros
formarão taludes de 10 m de altura, com inclinação de 30º e pisos de transição entre os
mesmos com 10 m de largura, perfazendo uma altura máxima de 50 m, no conjunto dos
taludes previstos.
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Figura 7 – Escombreira de estéreis (Ano 05).

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).

O projecto preconiza a revegetação desses taludes e respectivos pisos, à medida do
desenvolvimento da escombreira, de forma a conferir estabilidade aos materiais depositados e
a antecipar a recuperação paisagística desta estrutura, acções que serão asseguradas com a
implementação de um Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) que se descreve
adiante.
A escombreira de estéreis será gerida com base num Sistema de Gestão de Segurança para
a prevenção de acidentes e incidentes, integrando um sistema de monitorização sistemática
do comportamento geotécnico desta estrutura. A escombreira conta com um Plano de
Emergência Interno destinado a ser desencadeado numa situação de emergência criada pela
desestabilização dos seus taludes.

4.4 – Processamento mineral na lavaria
A lavaria - instalação industrial anexa do Projecto de Exploração Mineira Boa Fé -, está
dimensionada para processar o material mineralizado que será proveniente das cortas de
Casas Novas e de Chaminé, a um ritmo de processamento de 360 000 toneladas de minério
por ano (240 000 t no último ano do projecto).
O processamento mineral consistirá num estágio de britagem, classificação e moagem do
minério, seguido de um estágio de concentração gravítica, do qual resultará um primeiro
concentrado contendo sulfuretos e ouro livre, seguido de um estágio de beneficiação por
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flutuação realizado em células de flutuação (tanques metálicos em paralelo), no interior das
quais, envolvendo água, o minério moído e ar injectado, ocorre a separação das partículas
constituintes do minério, em concentrados (com elevada percentagem de ouro) e em
rejeitados, processo que será potenciado pela adição de pequenas quantidades (0,7 kg por
tonelada) de substâncias químicas destinadas a aumentar a adesividade das partículas do
concentrado às bolhas de ar/água que são formadas e libertadas pela parte superior das
células, sendo este fluxo canalizado para o estágio de espessamento e filtragem. Os
rejeitados precipitam no fundo das células, de onde são canalizados para a deposição numa
barragem de rejeitados.
O concentrado resultante deste processo, com uma produção anual de 47 160 t/ano (31 440 t
no último ano do projecto), será armazenado em parque próprio da lavaria, donde será
expedido em camiões para unidade externa de tratamento metalúrgico.
O caudal de água de processo na lavaria será de 99,6 m3/h, composto por água fresca
(13,5m3/h) e por água recirculada (86,1m3/h). Cerca de 1,1m3/h da água recirculada será
encaminhada para a fase de britagem na lavaria. O abastecimento de água fresca à lavaria
será efectuado a partir de captações de água subterrânea a realizar na área mineira,
prevendo-se que três a quatro furos de captação venham a ser suficientes para suprir o
caudal de 13,5 m3/h.

4.5 – Deposição dos rejeitados da lavaria
Do processamento mineral a realizar na lavaria resultará um efluente que consistirá numa
polpa bastante diluída constituída por água e pelos finos resultantes do processo, ou seja, os
rejeitados do processo, com um caudal estimado em 75,6 m3/h.
Os rejeitados serão enviados por tubagem da lavaria para uma barragem de rejeitados que o
projecto prevê instalar próximo da lavaria, imediatamente a jusante do local previsto para a
escombreira de estéreis, acima descrita.
Os estudos destinados a escolher a melhor localização destas duas infra-estruturas mineiras barragem de rejeitados e escombreira de estéreis -, tiveram em conta as características
geológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, as acções sísmicas e as condições paisagísticas
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(exposição visual) e ecológicas da área em estudo, incluindo a realização de trabalhos de
prospecção para avaliação das características geotécnicas dos terrenos pré-seleccionados.
Deste modo, a escombreira de estéreis e a barragem de rejeitados foram previstas para o
mesmo local, com uma disposição contígua, próximo da lavaria e da corta de Chaminé,
ocupando áreas com cerca de 37 ha e 32 ha, respectivamente, como mostra a figura
seguinte.

Figura 8 – Localização e principais características construtivas da escombreira e da barragem
de rejeitados (Adaptado (tradução) de Golder Associates, 2008 in CONTECMINA, 2012).
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O posicionamento da escombreira a montante da barragem de rejeitados visa assegurar que
a drenagem das águas pluviais que contactarem com a escombreira (precipitação directa na
escombreira ou escorrências drenadas da envolvente) se processe para o interior da
barragem.
No local de implantação da barragem existe actualmente uma pequena represa de água com
fins agrícolas que terá de ser desmantelada para a construção da barragem de rejeitados.
A barragem de rejeitados terá uma capacidade de armazenamento de 2,7x106 m3, ficando
confinada por dois paredões de enrocamento: um paredão principal, do lado W da área de
inundação, com 21 m de altura e um paredão de menor dimensão, do lado SE, com 15 m de
altura. A área de inundação corresponderá a 269 000 m2 e a área afecta aos paredões a
51 000 m2, perfazendo a área total de implantação de 320 000 m2.
O material de construção dos paredões será proveniente da escavação da área de inundação
da barragem, o que comporta um volume de cerca de 350 000 m3 de enrocamento, a obter no
local, a partir da escavação daquela área até cerca de 1,5 m de profundidade. Para as
fundações dos paredões está prevista a escavação, substituição e re-compactação de cerca
de 110 000 m3 de material rochoso.
Os taludes de montante de ambos os paredões, bem como toda a área de inundação, serão
revestidos por uma geomembrana destinada a impermeabilizar esta estrutura, perfazendo
uma área total impermeabilizada de 295 000 m2.
A montante da barragem de rejeitados será instalado um sistema de recolha e drenagem das
águas de escorrência que precipitarem sobre a escombreira ou na sua envolvente. Esse
sistema será constituído por canais de drenagem localizados na zona de confluência das
águas de escorrência - zona de menor cota da base da escombreira -, com a finalidade de
recolher e encaminhar essas águas para a barragem.
A barragem de rejeitados será gerida com base num Sistema de Gestão de Segurança para a
prevenção de acidentes e incidentes, integrando um sistema de monitorização sistemática do
comportamento dos paredões e das características dos rejeitados e da água da albufeira. A
barragem de rejeitados conta com um Plano de Emergência Interno destinado a ser
desencadeado numa situação de emergência criada pela desestabilização dos paredões.
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4.6 – Outras utilizações de água e efluentes líquidos
Para além da água do processamento mineral na lavaria, haverá ainda consumo de água nas
instalações sociais, estimado em 15 m3/dia, na oficina de manutenção (lavagem de
equipamentos), estimado em 8 m3/dia, na aspersão dos acessos interiores (contenção de
poeiras), estimado em 20 m3/dia (em tempo seco), e a rega das áreas em recuperação,
estimado em 10 m3/dia numa fase mais avançada da exploração/recuperação.
Para o fornecimento de água às instalações sociais poderá ser verificada a possibilidade de
ligação da área mineira ao ramal público de distribuição de água, disponível na povoação de
Nossa Senhora de Boa Fé.
Os caudais de água a utilizar na oficina de manutenção e para a aspersão dos acessos
interiores poderão ser fornecidos pela barragem de rejeitados, salvo indicações em contrário
decorrentes da análise química da água clarificada. Do mesmo modo, para estas finalidades,
assim como para a rega dos elementos em recuperação, poderá também ser utilizada água
proveniente das cortas.
Os efluentes originados nas instalações sociais poderão ser encaminhados para fossas
sépticas a construir no local, de acordo com os requisitos legais, ou ser equacionado o seu
envio por ramal de saneamento para a ETAR que se encontra em serviço na freguesia de
Nossa Senhora de Boa Fé.
Os efluentes resultantes da lavagem de equipamentos na oficina de manutenção serão
recolhidos por um sistema de drenagem de águas residuais a instalar no piso da oficina e
enviados a um depósito estanque onde serão sujeitos a tratamento por acção de um
separador de hidrocarbonetos.

4.7 – Expedição dos concentrados
Os concentrados produzidos na lavaria serão transportados por camião para uma unidade
externa de recuperação de ouro, a uma média de 5 camiões de expedição por dia, os quais,
caso essa unidade venha a localizar-se no complexo mineiro de Aljustrel, deverão percorrer a
EM 370, a aceder junto à povoação de Nossa Senhora da Boa Fé, em direcção à EN 2,
através da qual seguirão para Sul até Aljustrel.
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Um trajecto alternativo para Aljustrel poderá ser efectuado pelo IP2 até Beja e depois pelas
estradas nacionais EN 18 e EN 2 até Aljustrel, tratando-se de um percurso mais longo que
implica ainda a deslocação pela EN 114 até próximo da cidade de Évora para aceder ao IP2.
A verificarem-se outros destinos para os concentrados, ressalta a localização favorável do
projecto mineiro relativamente aos principais eixos rodoviários da região, podendo a
expedição ser efectuada pela A6/IP7, quer no sentido dos portos marítimos de Lisboa e de
Setúbal, quer no sentido de Espanha. Esta rodovia permite ainda o acesso à A13/IC11, a
partir da qual se pode aceder à auto-estrada do norte (A1), e à A2/IP1, que efectua a ligação
ao sul do país, permitindo a ligação ao porto de Sines, através do IC33 e do IP8.
A expedição dos concentrados poderá ainda ser efectuada por via ferroviária, acedendo à
Linha do Alentejo pela EN 2 até à estação mais próxima (9 km) - Casa Branca. A Linha do
Alentejo permite aceder aos portos de Lisboa, Setúbal e Sines, este último, através do ramal
Alcácer do Sal - Santiago do Cacém, que se inicia no Poceirão.

4.8 – Outras instalações anexas mineiras
Para além da lavaria, bem como da escombreira de estéreis e da barragem de rejeitados que
a lei em vigor também considera instalações anexas mineiras, o projecto prevê a construção
de instalações ou edifícios anexos à mina, de apoio à actividade e aos seus trabalhadores.
A mina contará assim com um edifício de escritórios e instalações sociais constituídas por
refeitório e instalações sanitárias/lavabos e vestiários, obedecendo às normas de construção
em vigor no âmbito da higiene e segurança no trabalho.
Para a manutenção dos equipamentos, embora esteja também previsto o estabelecimento de
contratos com empresas especializadas para a manutenção dos equipamentos da lavaria e de
extracção, o projecto contempla a instalação de uma oficina de manutenção/reparação de
equipamentos. Junto à oficina estão previstas áreas adequadas à armazenagem temporária
dos resíduos industriais.
Estão ainda previstas outras instalações, tais como um posto médico e de meios de higiene e
segurança no trabalho, um laboratório de análises ao minério e um posto de
armazenamento/abastecimento de combustíveis.
16
PROJECTO DE EXPLORAÇÃO MINEIRA BOA FÉ
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – VOL. I – RESUMO NÃO TÉCNICO

A implantação de todos estes edifícios anexos está prevista para o mesmo local onde será
instalada a lavaria, partilhando com esta uma área de 13 ha que se encontra representada na
cartografia do projecto (ver Figura 1).

4.9 – Número de trabalhadores e horário de trabalho
Os quadros seguintes indicam, as funções e o respectivo número de trabalhadores, bem
como o horário de trabalho, previstos para as cortas (extracção) e para a lavaria.
Quadro 4 – Número e funções dos trabalhadores previstos.
Sectores / Funções

Número

Direcção Geral
Administrativos

Exploração - Cortas

Lavaria

Direcção de Produção
Engenheiros de Planeamento e Controlo
Geólogos
Encarregados
Topógrafos
Perfuração e desmonte (carregadores de fogo)
Operadores de máquinas de remoção e carga
Operadores de máquinas de moviment. terras
Condutores de camião
Mecânicos e electricistas
Auxiliares

Direcção de Produção
Encarregados de turno
Operadores de britagem
Operadores de moagem
Operadores de Flutuação - Esp. e Filtragem
Técnicos de laboratório
Mecânicos e electricistas
Serviços gerais
Operadores da barragem de rejeitados
Total

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).
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1
3
1
1
3
5
3
10
12
2
35
11
6
1
4
4
4
4
7
8
8
2
135

Quadro 5 – Horário de trabalho.
Descrição

Unid.

Valor

Dias
Un.
h
h
%

260
1
8
2080
12

Dias
Un.
H
%
H

300
2
8
70
4800

Dias
Un.
H
%
H

365
3
8
90
7884

Cortas
Dias de Trabalho/Ano
Turnos por dia
Horas/turno
Horas programadas por ano
Índice de absentismo
Lavaria
Britagem
Dias de Trabalho/Ano
Turnos/Dia
Horas/Turno
Eficiência
Horas de Trabalho/Ano
Flutuação
Dias de Trabalho/Ano
Turnos/Dia
Horas/Turno
Eficiência
Horas de Trabalho/Ano

Fonte: Projecto de Exploração Mineira Boa Fé (CONTECMINA, 2012).

4.10 – Fontes de energia
As fontes de energia previstas são o gasóleo e a electricidade. O gasóleo será o combustível
dos equipamentos móveis utilizados na exploração das cortas e a electricidade será a energia
utilizada pelos equipamentos da lavaria, entre outros (iluminação, aquecimento, etc.).
O gasóleo será adquirido a empresa distribuidora de combustíveis da região e será
armazenado na área adstrita aos anexos mineiros em três depósitos estanques com 20 000 l
de capacidade unitária, ligados a um posto de abastecimento devidamente equipado para o
efeito. Estes equipamentos cumprirão a regulamentação e as normas legalmente aplicáveis.
A electricidade será adquirida à rede eléctrica nacional e distribuída às instalações mineiras a
partir de um posto de transformação (PT), a localizar na área adstrita aos anexos mineiros,
em conformidade com a regulamentação e normas legalmente aplicáveis.
O consumo de energia eléctrica está estimado em 1750 kW/ano e o consumo de gasóleo em
1060000 l/ano.
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5 – Recuperação Ambiental e Paisagística
5.1 – Âmbito e objectivos
As medidas de recuperação ambiental e paisagística, que aqui se resumem, encontram-se
definidas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que acompanha o EIA
como peça integrante do projecto mineiro.
O PARP tem como objectivos promover a integração das áreas intervencionadas no ambiente
envolvente durante a exploração e restabelecer o equilíbrio biológico e cénico de todo o
espaço afectado no final da exploração, restituindo-lhe, na medida do possível, a primeira
aptidão.
No geral, o PARP preconiza a recuperação das cortas e a reabilitação das zonas afectas às
instalações e infra-estruturas anexas, acções que serão seguidas pela reposição dos solos,
reconstituição do coberto vegetal e ordenamento da drenagem, em toda a área afecta ao
projecto mineiro.
O PARP constitui, assim, um modelo de recuperação paisagística ajustado à especificidade
do projecto mineiro, contemplando a implementação das medidas previstas de forma
compatível com o desenvolvimento da exploração, segundo três fases: Medidas a
implementar no imediato (Fase I); Medidas a implementar durante a exploração (Fase II); e
Medidas a implementar após a exploração (Fase III).
O cronograma seguinte esquematiza a programação prevista para as fases de projecto
(instalação, exploração e desactivação), indicando o horizonte temporal do projecto para o
conjunto destas fases.
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Figura 9 – Cronograma exploração / recuperação ambiental e paisagística.

Como

se

pode

verificar

na figura

acima,

o

período

de

vida

útil

(período

de

exploração/produção de concentrado) estimado para o projecto é cerca de 5 anos, dentro de
um horizonte temporal de actividade que deverá perfazer um total de 7 anos, englobando as
fases de instalação e de desactivação da mina.

5.2 – Medidas a implementar no imediato (Fase I)
As medidas relativas a esta primeira fase visam preservar os solos a remover das áreas do
projecto, proteger as áreas naturais envolventes e compensar o abate de árvores (sobreiros e
azinheiras) que está previsto no projecto, englobando, assim, as seguintes acções:

¾ Armazenamento dos solos de cobertura em pargas para a preservação da capacidade
produtiva dos mesmos;

¾ Vedações das áreas adstritas ao projecto mineiro com sinalização de alerta para zona
mineira;

¾ Plantações de sobreiros e azinheiras na área de implantação do projecto, em
conformidade com o disposto na legislação que estabelece as medidas de protecção
destas espécies arbóreas (D. L. 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo D. L. 155/2004, de
30 de Junho).
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O PARP estabelece assim as áreas para a plantação de sobreiro e azinheira, assim como a
descrição do método e procedimentos de plantio. As áreas de plantio resultaram do estudo de
biologia efectuado no local, tendo sido contempladas as áreas com actuais povoamentos
dispersos de sobreiro e azinheira (zonas de clareira), áreas de olival abandonado associado a
sobreiro e áreas levemente depressionárias com solos mais húmidos e em geral muito
despovoadas. O quadro seguinte contempla a quantificação das superfícies a utilizar e das
respectivas árvores.
Quadro 6 – Áreas para plantio e distribuição e quantidade de árvores a plantar.
Tipo de ocupação actual

Áreas para plantio
(ha)

Sobreiros

Azinheiras

Sub-totais

Olival e Montado

13,25

862

-

862

Montado disperso

77,70

5 098

924

6 022

Depressões do relevo

38,59

-

3 996

3 996

129,54

5 960

4 920

10 880

Totais

Quantidades estimadas de árvores

A área proposta para plantio de sobreiro e azinheira perfaz 129,54 ha, abrangendo uma área
1,3 vezes superior à área de 99,26 ha correspondente ao total das áreas do projecto para as
quais está previsto o arranque de árvores destas espécies. A quantidade total de árvores a
plantar, 10 880 unidades, é cerca de 1,56 vezes mais que a quantidade total de árvores que
se prevê arrancar.

5.3 – Medidas a implementar durante a exploração (Fase II)
Para as zonas envolventes das estruturas mineiras, para as quais não está prevista qualquer
ocupação dos solos, o PARP pretende assegurar a preservação e manutenção dos actuais
usos do solo e a protecção do coberto vegetal, o que passa pela implementação das
seguintes medidas:

¾ Limitação da circulação e aparcamento de máquinas ao acesso interior da área mineira e
às áreas destinadas a ser intervencionadas (interior das cortas, escombreira de estéreis e
barragem de rejeitados).
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¾ Instalação de sistemas eficazes de redução do empoeiramento em toda a área mineira,
concretamente captadores de poeiras nas máquinas perfuradoras, aspersão de água nos
acessos interiores e nos equipamentos do estágio de britagem e classificação da lavaria.

¾ Instalação de sistemas de drenagem das águas pluviais, constituído por órgãos de
drenagem dimensionados para os caudais máximos previstos e devidamente construídos,
de acordo com as normas aplicáveis:
− Na periferia das cortas, tendo como principal função ordenar o escoamento das águas
pluviais na envolvente destas, encaminhando essas águas para a rede de drenagem
natural, de modo a evitar escorrências pelos taludes das áreas de exploração que,
para além de contribuírem para o alagamento dessas áreas, podem danificar os
elementos que nessa fase se encontrarem em recuperação.
− Na rede de acessos interiores da área mineira, instalando sistemas de drenagem
ligados à rede de drenagem natural.
− Na escombreira de estéreis, mantendo em adequado funcionamento o sistema de
recolha e drenagem das águas pluviais de escorrência que precipitarem directamente
sobre a escombreira ou na sua envolvente, conforme previsto no projecto de
exploração.
¾ Preservação do coberto vegetal da galeria ripícola do troço da ribeira de São Brissos que
se efectua naquele local, contornando a delimitação sul da corta de Casas Novas,
estabelecendo uma zona de protecção, com 30 m de largura, da corta à ribeira, zona onde
será interditada qualquer actividade ou operação mineira, sendo a mesma devidamente
vedada e sinalizada.

¾ Acompanhamento dos povoamentos de sobreiros e azinheiras que serão instalados na
fase anterior, visando o controlo da vegetação que mais directamente compete com as
árvores em crescimento e a replantação em locais onde as plantas não tenham
sobrevivido, com o objectivo de cumprir o modelo de povoamento preconizado no PARP.
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Para além destas medidas de preservação e manutenção da envolvente da área mineira, o
PARP propõe a implementação de medidas específicas de recuperação paisagística a
implementar durante a exploração, como são:

¾ Recuperação sequencial das cortas:
Relembrando que a primeira a ser explorada será a corta de Chaminé, à medida que a
exploração for avançando em profundidade, proceder-se-á à recuperação sequencial das
bancadas superficiais até às cotas a partir das quais se espera que as áreas de escavação
venham a ficar submersas na água que, na situação final de exploração (cessando a
bombagem), se acumulará no interior das cortas, dando lugar às duas lagoas previstas no
projecto.
À medida que essas bancadas forem dadas por desactivadas, serão sujeitas a acções de
regularização - saneamento de fragmentos ou blocos de rocha solta -, tendo em vista conferir
maior estabilidade aos taludes e evitar posteriores danos nos elementos em recuperação. Os
patamares das bancadas serão também regularizados para possibilitar a abertura de covas e
colocação de solos nas mesmas para a realização das acções de plantação e de sementeira.
Deste modo, será constituído um coberto vegetal nas bancadas com recurso ao pinheiromanso e espécies arbustivas como o sargaço, o folhado, o medronheiro, a roselha-maior, o
sanginho-das-sebes e a retama-espinhosa, espécies autóctones, bem adaptadas a solos
rochosos e concordantes com o coberto vegetal dos matagais existentes na envolvente da
área do projecto.
Como referido no PARP, o recurso ao pinheiro-manso prendeu-se com a utilização de uma
espécie arbórea que dê garantias de recrudescimento a curto-prazo, num meio
essencialmente rochoso, com menor exposição solar e com solos que, de qualquer modo,
serão escassos e em processo de formação, por forma a que, a par com as sementeiras e
também com a regeneração natural essencialmente herbácea e arbustiva que sempre ocorre
nestas circunstâncias, se consiga alcançar no mais curto espaço de tempo possível, um
coberto vegetal denso e diversificado nas áreas afectas às cortas mineiras.
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¾ Revestimento vegetal sequencial da escombreira:
Para a recuperação ambiental e paisagística da escombreira o PARP preconiza a
reconstituição dos solos, seguida de plantações e sementeiras, à medida que os taludes desta
estrutura forem adquirindo a configuração final. Neste caso, a recuperação iniciar-se-á de
baixo para cima, ou seja, do patamar inferior para os patamares superiores.
Os solos serão colocados nas zonas dos patamares que se mostrarem mais adequadas para
os acondicionarem nas melhores condições de protecção à erosão dos ventos e das
escorrências das águas pluviais, sendo para tal privilegiadas as zonas mais côncavas e
confinadas pelos taludes da escombreira.
Nessas zonas serão efectuadas plantações em quadrícula de pinheiro-manso, a par com a
realização de hidrossementeiras de espécies arbustivas e herbáceas autóctones e que melhor
se adaptam a zonas rochosas.

5.4 – Medidas a implementar após a exploração – Plano de desactivação
(Fase III)
Esta fase consiste na recuperação integral da área mineira, estabelecendo o PARP um
conjunto de medidas que, iniciando-se no final da exploração, incidirão na recuperação das
áreas afectas às instalações anexas e na finalização da recuperação da escombreira e da
cortas de Chaminé e Casas Novas (a última corta a ser explorada).
As actividades de exploração e de deposição de escombros irão decorrer até ao fim da vida
útil da mina, pelo que a recuperação final da escombreira e da corta de Casas Novas só
poderá concretizar-se quando estas duas áreas deixarem de estar sujeitas a quaisquer
actividades (circulação de máquinas e trabalhadores, movimentação de rocha, etc.).
Para a barragem de rejeitados serão seguidas as recomendações do respectivo plano de
encerramento que acompanha este EIA, as quais apontam para a manutenção desta infraestrutura no local, preservando o espelho de água como a melhor forma de acondicionamento
da camada de sedimentos depositados.
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As medidas específicas para a fase de desactivação são as seguintes:
¾

Desmantelamento das instalações e edifícios anexos, assegurando a expedição dos
respectivos equipamentos, bem como de todos os materiais resultantes, da área mineira.

¾ Manutenção dos acessos interiores, tendo como principal finalidade permitir o fácil acesso
às massas de água das lagoas para eventual utilização em situação de combate a
incêndio florestal e ao local da escombreira e da barragem de rejeitados para se proceder
à monitorização prevista para estas estruturas após a desactivação mineira.
¾

Reposição e reabilitação dos solos nas áreas afectas aos edifícios anexos mineiros e orla
envolvente da escombreira de estéreis e da barragem de rejeitados para a realização de
plantações de sobreiro e azinheira nesses locais.

¾ Revestimento final da escombreira e das cortas com a realização de hidrossementeiras
de espécies herbáceas e arbustivas para o revestimento final das respectivas áreas.
¾

Instalação de sistemas de drenagem das águas pluviais, concretizando ou reajustando os
sistemas de drenagem periférica das cortas instalados na fase anterior e procedendo à
instalação de órgãos de drenagem específicos destinados a prevenir o alagamento e a
erosão dos terrenos envolventes às cortas, devido à eventual ocorrência de transbordo da
água das lagoas em situações de extrema pluviosidade.
Prevê ainda o PARP a revisão, reabilitação e, se necessário, o reajustamento às
condições de pós-exploração, dos órgãos de drenagem da escombreira e da barragem de
rejeitados que se encontram definidos nos projectos destas estruturas.
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5.5 – Medidas de controlo, protecção e monitorização dos elementos em
recuperação
Para a fase de desactivação e perdurando para além desta, durante um período de tempo que
o PARP estabelece como “período da garantia das medidas de recuperação ambiental e
paisagística”, o qual preconiza que não seja inferior a dois (2) anos, encontram-se definidas
as seguintes medidas:

•

Serão revistas e reabilitadas as vedações em todo o perímetro das áreas mineiras, em
recuperação;

•

Ficará formado um único acesso a cada uma das cortas em recuperação, no qual será
colocado um portão de estrutura de madeira;

•

Proceder-se-á periodicamente à limpeza dos acessos internos, mantendo-os sempre
transitáveis;

•

Efectuar-se-á o controlo de vegetação espontânea nos povoamentos arbóreos, tendo em
vista reduzir o material combustível;

•

Será estabelecido um programa de monitorização das condições de drenagem, de
estabilidade dos terrenos e do estado de desenvolvimento das espécies vegetais, visando
a implementação atempada das acções correctivas que se revelarem necessárias;

•

Será implementada a sinalização que indique tratar-se de áreas em recuperação,
advertindo para eventuais zonas perigosas e interditando a passagem a pessoas
estranhas aos trabalhos de recuperação.

De acordo com o PARP, estas medidas de controlo, protecção e monitorização dos elementos
em recuperação deverão ser vistas de forma integrada com o Plano de Monitorização
constante do EIA.
A peça desenhada seguinte representa o modelo de recuperação paisagística proposto no
PARP.
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6 – Descrição do Ambiente Afectado, dos Efeitos (Impactes)
Esperados e das Medidas Previstas
A área em estudo insere-se na Zona Ossa-Morena (ZOM), uma unidade geológica que
abrange a maior parte do Sul de Portugal, predominantemente ocupada por rochas
metamórficas de composição diversa, às quais se associam as mineralizações auríferas dos
depósitos relacionados com o projecto em estudo.
Em termos geomorfológicos destaca-se na área em estudo a serra de Monfurado,
correspondente a um maciço rochoso com cerca de 15 km de largura na direcção N-S e cerca
de 20 km de comprimento, entre Valverde (limite oriental) e Montemor-o-Novo (limite
ocidental), que se encontra levantado, relativamente à sua envolvente, cerca de 150 a 200 m.
Marcada por um relevo expressivo, com altitudes que excedem os 400 metros, a partir do qual
se desenvolve um relevo mais suave que, para Sul, passa a inserir-se no domínio da
peneplanície do Alto Alentejo, a serra de Monfurado influencia determinantemente o clima da
região, estabelecendo a transição entre um clima com influência marítima no lado ocidental
para o clima continental que se verifica mais para o interior.
A área em estudo tem um clima característico desta zona de transição, caracterizado por um
Verão mais fresco e por maiores índices de precipitação anual que as áreas contíguas que se
estendem mais para o interior, associando-se a uma rede hidrográfica muito ramificada e com
importantes linhas de água sazonais que contribuem para os caudais do rio Sado, em cuja
bacia hidrográfica se insere a área em estudo.
Estas condições determinam as características da paisagem e desempenham um papel
preponderante sobre os restantes elementos do meio natural, influenciando, directa e
indirectamente, a distribuição da flora na área em estudo, verificando-se extensas áreas de
montado de sobro e azinho que se interrompem junto aos sopés da serra, a partir dos quais
tomam lugar as zonas ocupadas pelas culturas de sequeiro e pastagens.
Integrante desta região, o Sítio da Rede Natura 2000 – Monfurado corresponde a uma área
com 23.957 ha, abrangendo os concelhos de Évora e de Montemor-o-Novo, encontrando-se
sob regulamentação do Plano de Intervenção em Espaço Rural para o Sítio Monfurado
(PIERSM, 2010).
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O Sítio de Monfurado apresenta um claro domínio de montados, extensos e em bom estado
de conservação, maioritariamente de sobreiro, mas também de azinheira, ou mistos em zonas
mais restritas, ocorrendo ainda povoamentos mistos de sobro e carvalho-negral, uma espécie
que tem nesta região o limite sul da sua área de distribuição a nível nacional. No subcoberto,
predominam os arrelvados mediterrânicos heliófilos, de floração primaveril ou estival,
formando habitats com excelente representatividade neste Sítio.
Este Sítio é atravessado por diversas ribeiras, com vegetação ripícola de freixiais, amiais e
salgueirais em razoável estado de conservação que, complementarmente às áreas de
montado, propiciam a existência de várias espécies faunísticas, algumas das quais, com
estatutos de conservação especiais, em particular os grupos das aves e dos morcegos.
Concretamente na área de implantação do projeto ocorrem zonas de montados de sobro e
azinho, olivais, comunidades arbustivas como os sargaçais e também, no extremo SW desta
área, manchas densas de eucaliptal. A corta de Casas Novas, a única área do projeto que fica
inserida no Sítio de Monfurado, apresenta um coberto de sobreiros e azinheiras, com
intercalações de olival, sendo atravessada por uma linha de água sazonal que drena em
direção à ribeira de São Brissos, na qual acaba por afluir um pouco mais a Sul da corta.
A instalação do projeto em estudo envolve a remoção do coberto vegetal que se encontra
sobre as áreas a afetar ao projeto, o que terá de passar pelo arranque dos sobreiros e
azinheiras existentes nessas áreas, originando deste modo um efeito negativo ao nível da
ecologia e também da paisagem, cuja importância será minimizada com as plantações destas
mesmas espécies arbóreas no interior da área de implantação do projeto (ver item 5.2).
Face às condições biofísicas patentes na área de implantação do projeto, ao nível da
paisagem, dos solos e da ecologia, a implementação das medidas previstas no PARP
possibilitará minimizar eficazmente os efeitos negativos que serão exercidos pelo projeto
nestes domínios, através da correta armazenagem e reutilização dos solos que serão
removidos das áreas de intervenção, da recuperação sequencial das cortas e da escombreira
de estéreis e das acima mencionadas plantações de sobreiros e azinheiras na área de
implantação do projeto. A minimização dos efeitos negativos na paisagem e na ecologia
passa também por uma gestão eficiente das áreas mineiras que assegure uma adequada
organização das instalações mineiras e dos meios produtivos no interior dessas áreas, em
particular quanto aos acessos e às regras de circulação dos equipamentos de extração.
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O efeito negativo sobre a linha de água que atravessa a corta de Casas Novas será também
compensado com a implementação de um projeto hidráulico (acompanha o EIA) que define o
desvio desse troço de linha de água para a envolvente da corta, repondo a drenagem natural
para a ribeira de São Brissos. Esta ribeira contorna o limite Sul da corta de Casas Novas
estando previsto no PARP a preservação do seu canal de drenagem e da associada galeria
ripícola.
No domínio da hidrogeologia o EIA procedeu à descrição do aquífero subjacente à área de
implantação do projeto, tendo por base a informação obtida na bibliografia disponível, em
dados das sondagens de prospeção mineira e na verificação dos pontos de água subterrânea
existentes no local, informação que veio a ser complementada posteriormente em sede de
aditamento com a caracterização mais detalhada do aquífero. Das análises efetuadas aos
efeitos do projeto mineiro, verificou-se que ocorrem aquíferos descontínuos de muito baixa
produtividade cuja afetação pela exploração das cortas dará origem a um efeito negativo
associado a um rebaixamento acentuado do nível freático com principais repercussões na
envolvente das mesmas, tendendo a atenuar-se a partir dessa envolvente. Relativamente à
afetação da qualidade da água, não são previstos efeitos importantes, tendo em conta as
características da rocha estéril presente nas cortas, a deposição controlada dos fragmentos
estéreis (resultantes dos desmontes) em escombreira e o acondicionamento dos rejeitados da
lavaria na barragem de rejeitados, a par com as medidas previstas para gerir adequadamente
os resíduos industriais originados pela manutenção dos equipamentos.
Das medidas propostas para a minimização dos efeitos negativos na hidrogeologia destacamse a adoção de soluções de utilização de água subterrânea que possibilitem minimizar o
rebaixamento do nível freático, através de um eficiente dimensionamento da captação de
água por furos, limitando a utilização dessa água ao essencial, através do aproveitamento da
água das cortas para os usos mineiros e da melhor utilização dos caudais de água recirculada
a partir da barragem de rejeitados, devendo ser dada particular atenção às captações de água
subterrânea que se situam dentro do raio de rebaixamento para serem garantidos os usos
atuais. Relativamente à qualidade da água, as medidas de minimização passam por manter
as cortas libertas de resíduos e em adequadas condições de drenagem, manter a
escombreira de estéreis e a barragem de rejeitados nas melhores condições de operação,
procedendo à sistemática inspeção e observação/monitorização da integridade física e
química destas estruturas, e pela implementação de procedimentos que assegurem a eficácia
e a melhoria contínua da gestão dos resíduos industriais.
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No que respeita ao enquadramento do projeto mineiro nos instrumentos de Ordenamento do
Território aplicáveis à área em estudo, verifica-se o alinhamento do projeto com as políticas e
estratégias de desenvolvimento regional e com a decorrente regulamentação do uso dos
solos, encontrando-se em conformidade com o Plano Regional de Ordenamento do Território
do Alentejo (PROT-Alentejo), com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Évora e com o Plano
de Intervenção em Espaço Rural para o Sítio Monfurado (PIERSM).
Relativamente às matérias centradas nos efeitos ambientais ao nível da qualidade do ar, do
ambiente acústico e dos fenómenos de vibrações e onda aérea relacionados com o desmonte
de rocha, os efeitos negativos esperados são, no geral, pouco importantes, tendo o EIA
analisado a possibilidade de afetação da área em estudo e, em particular, das povoações e
habitações isoladas (herdades/montes) localizadas na área de influência do projeto,
considerando os diferentes cenários de exploração previstos, com recurso a medições de
campo do ruído e das partículas em suspensão na atmosfera (empoeiramento) e utilização de
modelos de simulação do ruído na fase de funcionamento da mina. Os principais recetores
sensíveis aos efeitos exercidos pelo projeto nestes domínios, formam os núcleos
populacionais da freguesia de Boa Fé – Boa Fé, Casas Novas e Foros da Carvalha –, a
povoação de S. Brissos e os montes/herdades de Sesmarias e de Chaminé (ver quadro 1).
Assim, e considerando os valores limite de ruído da legislação em vigor, verificou-se que, no
geral, as povoações e herdades/montes da envolvente do projeto não serão sujeitos a níveis
de ruído elevados, embora se prevejam, relativamente aos níveis de ruído de referência
medidos, situações susceptíveis de provocar incomodidade durante o dia, em particular no
monte de Sesmarias, podendo também ocorrer nos recetores mais expostos do aglomerado
de Casas Novas e no monte de Chaminé. A exploração das cortas e o transporte de minério
serão as principais fontes de ruído, tendo-se (em sede de aditamento ao EIA) procedido ao
desvio do acesso mineiro que contornava o monte de Sesmarias para uma alternativa de
acesso que permitirá reduzir o ruído propagado para este monte.
Atendendo a que o modelo de simulação considerou o cenário em que as cortas se
encontram a ser exploradas à superfície, é expectável que à medida do desenvolvimento da
exploração em profundidade em ambas as cortas venha a ocorrer uma significativa diminuição
dos níveis sonoros propagados para o exterior devido ao efeito barreira sonora que será
exercido pelos seus taludes. Refere ainda o EIA que no período noturno, durante o qual
apenas está prevista a laboração da lavaria, o ruído só se fará sentir num raio de apenas
alguns metros ao redor da lavaria.
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Relativamente ao empoeiramento que venha a ser gerado pela atividade mineira, verificou-se
que as povoações e montes/herdades mais próximas da área do projeto, não ficam sujeitas
aos ventos predominantes provindos da área mineira, tendo em conta que os ventos
predominantes na região sopram nos sentidos NW, NNW e WNW. Deste modo, essas
povoações e montes/herdades ficarão pouco expostas às poeiras emitidas a partir da área
mineira.
Por outro lado, espera-se que a atividade mineira não gere níveis de empoeiramento que
venham a exceder com significado os níveis, no geral baixos, medidos na situação atual, uma
vez que o projeto contempla a utilização de um conjunto de meios de contenção e de
minimização do empoeiramento, entre os quais se destacam camiões cisterna para
procederem à aspersão de água nos acessos interiores da mina e dos pátios dos edifícios
anexos, máquinas perfuradoras com captadores de poeiras e sistemas de aspersão de água
no stock de minério à entrada da lavaria e no estágio de britagem e classificação, sendo que,
após este estágio, todo o processamento mineral será realizado por via húmida. O
revestimento vegetal dos taludes da escombreira, à medida que for sendo formada, conforme
previsto no projeto, irá também ter uma ação positiva na redução do empoeiramento.
No que respeita aos efeitos das vibrações e onda aérea relacionados com o desmonte de
rocha por ação de explosivos, o EIA refere que as quantidades de explosivos indicadas no
projeto para o desmonte de rocha não levam a prever que sejam causados danos nos
edifícios e nas construções existentes na envolvente da área do projeto ou desconforto nos
seus habitantes, situação que deve ser previamente aferida com desmontes experimentais,
assegurando o cumprimento dos valores limite estabelecidos.
Ainda no âmbito dos efeitos no ambiente acústico, mas também no que se refere a outros
possíveis incómodos nas populações associados à expedição do concentrado de minério por
via rodoviária, as análises efetuadas no EIA não levam a prever incómodos significativos nas
povoações localizadas próximo das estradas a percorrer pelos camiões de expedição,
atendendo às condições rodoviárias existentes e ao relativamente baixo tráfego de camiões (5
camiões em média por dia) previsto no projeto.
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O EIA analisa a possibilidade de efeitos negativos nos solos e na água superficial e
subterrânea, associados à produção de resíduos industriais (pneus, óleos de máquinas,
sucatas, etc.) e dos resíduos de extração (estéreis e rejeitados), concluindo que é pouco
provável a ocorrência de efeitos negativos neste âmbito, tendo em conta os procedimentos
que se encontram previstos para gerir adequadamente os resíduos industriais a produzir na
mina, bem como os procedimentos e as infra-estruturas previstas para gerir os resíduos de
extração, concretamente a deposição controlada dos fragmentos de rocha estéril em
escombreira e o acondicionamento dos rejeitados da lavaria numa barragem devidamente
dimensionada para o efeito.
Os resultados obtidos nas componentes biofísicas do ambiente (ar, solos e água) e no
ambiente acústico (ruído e onda aérea) sustentaram a análise dos efeitos na saúde das
populações, âmbito em que se concluiu que o projeto não deverá exercer efeitos negativos
importantes, considerando a correta implantação do projeto nas suas diferentes, mas
integradas, componentes essenciais: a exploração, a gestão de resíduos e a recuperação
ambiental e paisagística.
Relativamente a imóveis ou a estruturas com valor patrimonial, arquitetónico ou arqueológico,
de interesse público, encontram-se referenciados para a área de implantação do projeto, sítios
onde foram registados achados arqueológicos. Foram por isso, propostas medidas
mitigadoras de possíveis interferências do projeto na arqueologia, as quais passam pela
realização de sondagens arqueológicas nos sítios com os quais a área da escombreira
interfere, assim como pelo acompanhamento arqueológico das atividades mineiras que
impliquem a afetação do subsolo dos sítios localizados no interior e nas imediações das áreas
projetadas.
Para a generalidade dos domínios ambientais analisados, o EIA propõe medidas destinadas a
assegurar que os efeitos negativos previstos, em geral pouco importantes, não venham a
adquirir significado durante a exploração, podendo mesmo evitar-se a manifestação de alguns
desses efeitos.
As medidas destinadas a minimizar os efeitos nos solos relacionam-se com o correto
armazenamento dos solos removidos e com a melhoria contínua do sistema de gestão de
resíduos industriais, visando reduzir ao mínimo o risco de contaminação de solos e das águas
superficiais e subterrâneas.
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Para a minimização/abolição dos efeitos negativos na qualidade da água superficial e
subterrânea, o EIA propõe a instalação de redes de drenagem de águas pluviais na periferia
das cortas, reforça a necessidade de cumprimento das zonas de defesa à ribeira de São
Brissos e propõe medidas de racionalização da água para fins industriais, visando abolir
práticas que levem ao seu desperdício, sendo condição essencial neste domínio, a
manutenção em perfeitas condições operacionais da escombreira de estéreis e da barragem
de rejeitados e dos sistemas de drenagem associados a estas infra-estruturas.
Como medidas destinadas a minimizar os efeitos na paisagem e na ecologia, o EIA salienta a
importância do desenvolvimento das cortas ser efetuado de acordo com as boas práticas de
exploração mineira, no cumprimento das metodologias e demais especificações técnicas do
projeto, a par com a recuperação faseada das áreas intervencionadas, à medida do avanço
da exploração, e com a preservação dos espaços naturais envolventes, o que será
eficazmente conseguido, como já se referiu, através da correta implementação do PARP.
Das medidas destinadas a mitigar os efeitos na qualidade do ar, o EIA reforça a necessidade
de se garantir a boa operacionalidade dos sistemas de contenção das poeiras já previstos no
projeto, indicando outros potenciais pontos de empoeiramento onde deverão ser também
instalados sistemas de aspersão água, tais como a área dos anexos mineiros, envolvente da
barragem de rejeitados e em locais onde o camião cisterna não possa aceder.
A minimização dos efeitos na qualidade do ar passa também, entre outros aspetos indicados
no EIA, pela implementação faseada do PARP, onde se inclui o revestimento vegetal da
escombreira, e pela utilização de equipamentos de extração e transporte de fabrico recente e
em boas condições de manutenção, obedecendo às normas legais em vigor no domínio das
emissões gasosas.
Para o ambiente acústico, o EIA indica como formas de minimização do ruído, a manutenção
preventiva dos equipamentos móveis e fixos da mina, a utilização de equipamentos móveis
modernos e pouco ruidosos, obedecendo às normas em vigor, a aplicação de um
planeamento criterioso no desenvolvimento das cortas, evitando a criação de fontes de ruído
desnecessárias, e a interdição de trabalhos ruidosos durante o período noturno.

35
PROJECTO DE EXPLORAÇÃO MINEIRA BOA FÉ
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – VOL. I – RESUMO NÃO TÉCNICO

São também propostas medidas de redução do ruído propagado para os recetores de Casas
Novas, monte de Sesmarias e monte de Chaminé, através da instalação de barreiras
acústicas eficazes entre as cortas e os recetores, durante a exploração das cortas enquanto
não se encontrarem formados os taludes dos desmontes que irão exercer essa função de
contenção do ruído.
Relativamente às vibrações, as medidas propostas no EIA passam pela utilização de cargas
de explosivo adequadas ao volume de rocha que se pretende desmontar, devendo ser
efetuado o controlo sistemático dos parâmetros que intervêm na pega de fogo com base em
medições dos níveis de vibrações e da onda aérea, a efetuar em desmontes experimentais
logo no início da exploração e durante o desenvolvimento desta, assegurando o cumprimento
dos valores limite estabelecidos. As operações que envolvem explosivos serão sempre
realizadas por pessoal devidamente credenciado para o efeito, devendo as detonações ser
precedidas de adequados avisos sonoros e programas para serem realizadas da forma mais
desfasada possível no tempo.
Por fim, referem-se as matérias analisadas no EIA relacionadas com a sócio-economia, das
quais ressalta a importância do projeto mineiro para a dinamização da economia local e
regional e para a criação de emprego direto e fomento do emprego indireto, ao potenciar a
instalação e o fortalecimento das atividades económicas a nível local e regional, a montante e
a jusante da atividade extrativa, tais como a construção civil, o fabrico e/ou comercialização
de máquinas e ferramentas, a manutenção/reparação de equipamentos, a logística e os
transportes e, de um modo geral, as atividades do sector terciário.
Como medidas potenciadoras destes importantes efeitos positivos, o EIA releva um conjunto
de medidas relacionadas com a intervenção das entidades públicas com competências nos
diferentes domínios da atividade extrativa, visando a sustentabilidade económica e ambiental
desta atividade, e propõe as medidas que, neste sentido, cumpre à empresa implementar,
relacionadas com o aproveitamento sustentado do recurso geológico, com a aplicação dos
recursos gerados na preservação do ambiente e nas melhores tecnologias ao dispor da
indústria extrativa, com a adoção de políticas de responsabilidade social e com a criação de
emprego, incluindo uma gestão de recursos humanos adequada à especificidade do projeto
mineiro.
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7 – Descrição dos Efeitos Residuais, da Monitorização e das
Lacunas
Os efeitos residuais (efeitos ambientais que subsistirão após a vida útil do projeto mineiro)
identificados no EIA relacionam-se com os domínios da geologia e geomorfologia e da
paisagem e dos solos, prendendo-se com o facto de não ser possível repor integralmente as
condições topográficas e de solo originais em toda a área intervencionada, concretamente nas
áreas afetas às cortas, à escombreira e à barragem de rejeitados.
Com as ações previstas no PARP para a fase de desativação, estas estruturas serão
eficazmente integradas nas condições naturais locais, medidas que a serem corretamente
implementadas fazem antever uma situação em equilíbrio ambiental e em harmonia com os
espaços envolventes, que poderá conferir pouca importância aos efeitos residuais
identificados.
No EIA foi também identificado um impacte residual positivo no âmbito do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), relacionado com as lagoas previstas para as
cortas e com a manutenção das respetivas acessibilidades, meios estes que, no conjunto dos
meios ao dispor do município, serão importantes para a concretização dos objetivos da defesa
da floresta contra incêndios.
O EIA incorpora um Plano de Monitorização que contempla a recolha e análise sistemática de
dados sobre o estado do ambiente na área de implantação do projeto e na sua envolvente,
abrangendo os domínios:

♦ Qualidade do ar;

♦ Resíduos industriais;

♦ Ambiente acústico;

♦ Flora e Fauna;

♦ Recursos hídricos;

♦ Solos e Sedimentos.

♦ Vibrações e onda aérea;
Está também contemplado no Plano de Monitorização a observação/monitorização
sistemática da estabilidade da barragem de rejeitados e da escombreira de estéreis, incluindo
o controlo da composição dos rejeitados e da água na barragem, tendo também sido
proposto, em sede de aditamento ao EIA, um plano de observação das cortas.
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A avaliação das alterações induzidas no ambiente será efetuada confrontando, para cada
domínio ambiental ou para as referidas estruturas mineiras, os dados obtidos com os valores
limite estabelecidos na legislação em vigor ou, na ausência destes, com os indicadores
definidos no Plano.
A recolha contínua de dados possibilitará detetar atempadamente eventuais situações
anómalas e de incumprimento dos valores estabelecidos, de forma a serem implementadas as
ações preventivas corretivas previstas no Plano ou outras que venham a ser consideradas
necessárias ou mais adequadas face aos resultados obtidos, de acordo com um planeamento
flexível que deverá assegurar a eficácia das decisões tomadas.
O Plano de Monitorização será implementado durante a vida útil da mina e após a sua
desativação, durante o prazo que as entidades públicas competentes considerarem
necessário.

8 – Evolução Previsível do Ambiente na Ausência do Projeto
A análise efetuada no EIA para o contexto de ausência de implantação do projeto, levou a
concluir que perdurariam as condições ambientais que caracterizam a área de implantação do
projeto para a generalidade dos descritores considerados neste EIA, mas perder-se-ia a
oportunidade de valorização de um recurso geológico de reconhecido interesse económico,
cujo aproveitamento é considerado essencial para o reforço e qualificação da base económica
regional no âmbito das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento sustentado da
região Alentejo.
Relativamente à paisagem e à ecologia, manter-se-ia o quadro que caracteriza a situação
atual, não se antevendo que na ausência da implementação deste projeto viessem a verificarse substanciais melhorias das condições atualmente manifestas naquele território nestes
domínios ambientais.
Relativamente às condições hidrológicas superficiais e subterrâneas locais seriam mantidas
as atuais características dos recursos hídricos, ao nível da qualidade e da disponibilidade da
água superficial e subterrânea, domínio em que as principais fontes de poluição identificadas
estão relacionadas com atividades agro-industriais e industriais, constituindo a agricultura o
principal utilizador das massas de água disponíveis.
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Nos domínios do ambiente acústico e da qualidade do ar também não se preveem alterações
negativas ou positivas das condições atuais, na ausência da implementação do projeto. Estes
domínios ambientais caracterizam-se como sendo de “boa qualidade”, atendendo aos valores
que foram obtidos nas campanhas de medição realizadas no âmbito deste estudo, bem como
os dados bibliográficos sobre a poluição do ar em termos regionais.
Quanto aos aspetos sócio-económicos, na ausência de implementação deste projeto,
perspetiva-se a tendência de evolução demográfica e económica desfavorável ao
desenvolvimento local e regional, ao não se concretizar a prevista contribuição do projeto para
o emprego e para a dinamização da economia local e regional, aspetos negativos que seriam
sentidos também ao nível do desenvolvimento económico nacional, atendendo às
potencialidades deste projeto como dinamizador de outros pólos industriais e como fator de
coesão e competitividade da indústria nacional, numa lógica sustentável.

9 – Conclusões
O EIA a que este RNT se refere teve como objetivos identificar, prever e avaliar os efeitos
ambientais do Projeto de Exploração Mineira Boa Fé e definir as medidas destinadas a
minimizar os efeitos negativos ou a potenciar os positivos.
As análises efetuadas levam a prever efeitos ambientais negativos decorrentes da exploração
mineira, controláveis e pouco importantes vistos de uma forma global, evidenciando a
manifestação localizada e temporária da generalidade dos efeitos previstos.
O EIA reforça a necessidade de se implementar corretamente o projeto, nas duas vertentes
de exploração e de recuperação ambiental e paisagística, bem como as medidas definidas no
próprio estudo, com as quais será possível minimizar e, em alguns casos, evitar os efeitos
negativos previstos.
De uma forma geral, as medidas propostas no EIA concorrem para o objetivo de
compatibilizar a valorização do recurso geológico que ocorre no local com a preservação do
meio ambiente e com a promoção da qualidade de vida das populações.
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Neste contexto, os importantes efeitos positivos que serão exercidos no meio sócioeconómico local e regional fazem expressar um balanço ambiental favorável à implementação
racional e sustentável do projeto em estudo.
18.01.2013
GEOMEGA, LDA.
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