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1.

INTRODUÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DO SEU ENQUADRAMENTO NO REGIME DE AIA
O Consórcio Penedono tem um contrato de concessão para exploração mineira experimental de uma
área com 3.534,1164 hectares, localizada nos concelhos de Penedono, S. João da Pesqueira,
Sernancelhe e Tabuaço, no distrito de Viseu, de depósitos minerais de ouro, prata, cobre, zinco, chumbo,
antimónio, tungsténio, molibdénio, tântalo, nióbio e estanho, nos termos e para efeitos do nº 3 do artigo 16
do Decreto-Lei nº 88/90 de 16 de marco e do nº 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 181/70, de 28 de Abril,
com o Nº de Licenciamento MNCE00138 de 20/02/2013, e a designação de “Santo António”.
Foi, estabelecida a obrigação de o Consórcio proceder, durante a vigência do contrato de concessão para
a lavra experimental, à recuperação ambiental da Antiga Área Mineira de Santo António de Penedono,
incluindo, nomeadamente, o reprocessamento dos antigos estéreis de lavaria acumulados à superfície e
de proceder à sua disposição final em condições adequadas.
Apesar de todo o empenho do Consórcio, no cumprimento do estipulado no Contrato de Concessão
Experimental, ocorreram durante o período em referência algumas vicissitudes que impediram o alcançar
dos objectivos inicialmente propostos, sendo as seguintes, as mais relevantes:
•

Incêndio florestal que, no dia 01 de Agosto de 2013, deflagrou no concelho de Penedono, cobrindo
uma extensa área, afetando a zona das antigas minas de Santo António.

•

Impossibilidade de se demonstrar a viabilização de uma mina a céu aberto na jazida da Turgueira e
a consequente reformulação de todo o plano da campanha de sondagens, obrigando a redireccionar
a operação experimental para a zona das antigas minas de Santo António.

•

Dificuldade em identificar um novo parceiro investidor, para o CONSÓRCIO, de modo a poder dar
continuidade à operação experimental programada para a zona das antigas minas de Santo António.

Por tais motivos e reportando ao número dois da cláusula quarta do Contrato em epígrafe, foi pedida a
prorrogação do referido Contrato pelo prazo de mais dois anos, para se concluir a avaliação da viabilidade
técnico-económica da exploração dos depósitos minerais.
•

O Projeto Mineiro de Santo António, Penedono, objeto da presente Proposta de Definição de Âmbito
(PDA), que será doravante abreviadamente designado por Projeto ou Projeto Mineiro, compreende
a Lavra e o processamento de minério com carácter industrial.

•

Salienta-se que quando o Projeto for iniciado, já terá sido realizado o referido Projeto de Recuperação
Ambiental da Antiga Área Mineira de Santo António de Penedono que, como referido, inclui o
reprocessamento das antigas escombreiras numa Lavaria que será instalada na antiga área mineira.
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Considerando a tipologia do Projeto em questão, este estará sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), na circunstância de a área destinada à exploração subterrânea exceder 15 hectares (nela se
incluindo todo o conjunto de infraestruturas necessárias à exploração da massa mineral) e de a capacidade
prevista de processamento de minério ser igual ou superior a 200.000 toneladas/ano, por se enquadrar na
alínea b) do n.º 2, do Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014 de 24 de Março e pelo Decreto-Lei n.º179/2015, de 27 de Agosto.
Assim, decidiu o Consórcio Penedono, na qualidade de proponente do Projeto, adotar o procedimento
facultativo previsto no art.º 121.º daquele diploma, elaborando e submetendo à apreciação da Autoridade
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a presente Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono, doravante abreviadamente
designado por Projeto.

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO PROJETO E DA FASE EM QUE SERÁ SUJEITO A
PROCEDIMENTO DE AIA
O Projeto Mineiro de Lavra e processamento de minério com carácter industrial não foi objeto de estudos
ambientais prévios.
Quanto ao futuro EIA, este será desenvolvido em fase correspondente a Projeto de Execução.

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A
AUTORIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O Proponente do Projeto é o Consórcio Penedono, que resulta do acordo de Consórcio estabelecido em
Setembro de 2012, entre a Colt Resources Inc, com sede em Montreal, Canadá, e a Contécnica Consultoria Técnica, Ltda., sucursal Portuguesa da empresa brasileira Contécnica, e onde se define que
a operadora do Consórcio e do Projeto é a consorciada Contécnica.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO
A entidade competente para a autorização do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono é a Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG).
No que respeita à Lavaria (que engloba o conjunto de instalações onde será efetuado o tratamento do
minério) consiste numa atividade industrial cujo licenciamento é regulado pelo Decreto-Lei nº 162/2012 de
1 de Agosto que, sem prejuízo das disposições transitórias estabelecidas no art.º 9 deste diploma, revoga
o Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, sendo a entidade coordenadora do processo de
licenciamento a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
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As instalações de resíduos, na aceção da alínea i) do artigo 2.º do Lei n.º 10/2010 de 4 de Fevereiro, que
venham a ser criadas no âmbito do desenvolvimento do Projeto estarão sujeitas ao regime de
licenciamento regulado por este mesmo diploma, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a
gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, sendo também a
entidade coordenadora do processo de licenciamento a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
competindo ao Ministro da Tutela, por proposta da DGEG, a outorga da concessão de exploração.

1.4. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA ESTRUTURA DA PDA E DA METODOLOGIA ADOTADA PARA
ELABORAÇÃO DA MESMA

A apresentação da PDA tem por objetivo dar a conhecer as pretensões e o Projeto do Consórcio Penedono
e a metodologia que o proponente se propõe adotar para o desenvolvimento do subsequente EIA e
auscultar, em fase preliminar de desenvolvimento do Projeto, as entidades públicas com competência nos
diferentes níveis de decisão de forma a atender às questões tidas por estas como relevantes no que
respeita à sustentabilidade do Projeto.
A PDA apresenta a estrutura e conteúdo estabelecidos no Anexo III da Portaria n. º395/2015 de 4 de
Novembro.
A metodologia adotada na realização da PDA decorreu dos requisitos estabelecidos no diploma
anteriormente referido, tendo compreendido a análise do Projeto e a recolha de informações junto do
Proponente, a compilação de informação de base da área de estudo, a avaliação da aplicabilidade e
descrição das metodologias de trabalho comumente adotadas na elaboração de EIA, o reconhecimento
da área de estudo e o tratamento da informação obtida.

1.5. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PDA
No Quadro 1.5.1 apresenta-se a equipa responsável pela elaboração da PDA.
Quadro 1.5.1 - Equipa responsável pela elaboração da PDA
Técnicos

Formação

Catarina Sequeira

Eng.ª do Ambiente

Barbara Monteiro

Bióloga

Carla Fernandes

Arqueóloga

Sara Lemos

Eng.ª do Ambiente

Luis Soberal

Técnico SIG
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2.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
2.1. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Projeto Mineiro de Santo António, Penedono, tem por objetivo a exploração do recurso mineral presente
na zona concessionada, para obter, através do seu processamento, ouro, sendo o período de vida de
Projeto dependente do ritmo de extração e processamento de minério que vier a ser estabelecido.

2.2. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
A preceder a caracterização do projeto apresenta-se o seu enquadramento geográfico visto que as
particularidades do Projeto em estudo são indissociáveis da sua localização uma vez que a configuração
do Projeto é influenciada pela existência de uma antiga exploração mineira.
No Desenho 1 apresenta-se o enquadramento a nível nacional, regional e local e a delimitação da área
estabelecida no Contrato para atribuição de um período de Exploração Experimental de depósito minerais
de ouro, prata, cobre, zinco, chumbo, antimónio, tungsténio, molibdénio, tântalo, nióbio e estanho a que
corresponde o nº de cadastro MNCE00138 e a denominação de “Santo António”.
A área da Concessão de Santo António localiza-se na NUT II - Região Norte, na NUT III - Sub-região
Douro, no município de Penedono e estende-se por cerca de 3.524 hectares, delimitados pela poligonal
cujos vértices em coordenadas retangulares plana no sistema Hayford-Gauss, DATUM 73, Melriça são os
que se indicam no Quadro 2.2.1 e a que corresponde a área delimitada figura que se encontra anexa ao
contrato de concessão. Nesta área encontra-se destacada uma zona designada por Área do Passivo
Ambiental, que se estende por cerca de 25 hectares, que engloba a Antiga Área Mineira de Santo António
de Penedono.
Desta vasta área de 3.524 hectares foi delimitada uma área, significativamente menor, com 304 hectares,
e que se convencionou designar por área de estudo do Projeto, na qual se encontram os recursos
conhecidos até à data, em função dos resultados obtidos nos trabalhos de prospeção e análise efetuados.
Esta área de estudo encontra-se parcialmente integrada na União de Freguesias de Penedono e Granja,
de Penela da Beira e de Castainço. As povoações mais próximas são Granja e Santo António, situadas a
cerca de 1 km para Sudeste e a Sul. A vila de Penedono localiza-se a Sul, a cerca de 2,5 km.
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Quadro 2.2.1 - Georreferenciação da área de abrangida pelo Contrato de Concessão para
Exploração Mineira Experimental de Santo António
Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1

53762

153564

2

55617

153940

3

57093

153530

4

57759

153258

5

54420

149717

6

55953

1499421

7

57372

149980

8

62134

151472

9

62994

151142

10

61791

149151

11

59000

148150

12

59759

148932

13

50779

150899

No Desenho 2 relativo ao enquadramento do Projeto à escala local, apresenta-se esta área em detalhe,
indicando os trabalhos executados e a projeção, à superfície, dos principais recursos minerais conhecidos
e potencialmente a explorar no Projeto que se agrupam nos seguintes conjuntos de filões ou veios:
•

Um grupo a Sudeste, constituído pelos filões 1 a 3;

•

Um grupo central, constituído pelos filões 4 a 6;

•

Um grupo Noroeste constituído pelos filões 7 a 13.

Neste desenho encontram-se identificadas no setor Noroeste da área de estudo pilhas de rejeitados e
encontram-se delimitadas duas áreas, uma relativa a anexos mineiros e outra relativa a escombreiras
recuperadas. As pilhas de rejeitados fazem parte do passivo ambiental da Antiga Área Mineira de Santo
António de Penedono, de que se apresenta uma síntese do historial e das condições atuais em que se
encontra no Anexo I.
Quanto às restantes áreas, dizem respeito a estruturas a instalar e infraestruturas a construir no local no
âmbito do Projeto de Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de Santo António de Penedono,
datado de 2007, e elaborado pela empresa COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, que à data da
realização do Projeto Mineiro de Santo António já terá sido executado.
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As fases e atividades gerais previstas naquele projeto são as seguintes:
•

Desmantelamento de equipamento e demolição dos edifícios e de outras instalações do complexo
mineiro;

•

Instalação de uma unidade de reprocessamento de rejeitados (Lavaria);

•

Construção das novas escombreiras incluindo; desmonte/escavação, reprocessamento e disposição
dos rejeitados nas escombreiras impermeabilizadas; limpeza e saneamento de áreas e solos
contaminados;

•

Selagem das escombreiras e requalificação ambiental da área de intervenção.

2.3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Considerando que o projeto elaborado para a mina experimental contemplou o desmonte de uma grande
parte dos recursos mineralizados existentes, superior ao que efetivamente poderá ser desmontado na fase
experimental hoje em curso, foi decidido que o Projeto descrito no Relatório do Plano de Lavra
Experimental do Jazigo de S. António de Penedono, datado de Março de 2015, elaborado por Fernando
Real, Engenheiro de Minas, e Diogo Caupers, Engenheiro de Minas, aqui descrito, deve ser considerado
como o Projeto da Fase I da mina industrial.
Aquele relatório, que constitui o principal documento de referência em que se apoia a elaboração da PDA,
compreende o seguinte tipo de informação:
•

A modelização teórica do jazigo de Penedono e a análise macro do valor dos filões, que foi
desenvolvida tendo em consideração o seu afloramento à superfície, a sua espessura média, a sua
interceção nos trabalhos mineiros acima do nível freático e a sua inclinação média;

•

A seleção do método de desmonte mais adequado a considerar atendendo aos vários aspetos
relacionados com a atividade a desenvolver, nomeadamente no que respeita aos requisitos de
segurança aplicáveis e às exigências de meios técnicos humanos;

•

A pormenorização do método de desmonte e da geometria base dos desmontes atendendo,
nomeadamente, à informação relativa às características geotécnicas do minério e da rocha
encaixante;

•

A estimativa de “teor de corte” (teor do minério, em ouro, que justifica, do ponto de vista económico,
a realização da exploração) que, quando conjugada com o modelo de blocos desenvolvido para a
jazida de Santo António, estabelece a reserva mineira a ser desmontada e identifica as zonas a
explorar;
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•

O desenho dos desmontes e das galerias de base de desmonte e de subnível;

•

A definição do plano de produção e de desenvolvimento que, com base no modelo de blocos, calcula
a tonelagem e o teor médio de cada um dos desmontes e das galerias de base e de subnível com
vista a determinar a receita, os custos e a margem para cada um dos desmontes, para em seguida
serem definidas as zonas a explorar, serem desenhados os desmontes e as galerias de acesso e ser
calculada a tonelagem de escombro a repor na mina e a depositar no exterior;

•

A indicação do equipamento mineiro a utilizar e a respetiva programação temporal com vista a apoiar
o planeamento da obra e o apuramento de custos;

•

A definição dos restantes investimentos a efetuar, em que se explicitam as infraestruturas e outras
disposições que são necessárias para assegurar o funcionamento do desmonte experimental e em
que se estimam os correspondentes custos associados, nomeadamente, respeitantes ao seguinte: a)
a ventilação, esgoto e tratamento de efluentes; b) arranjo de estradas para acesso aos trabalhos
subterrâneos; c) zona de stock de minério; d) aterros de disposição de resíduos inertes; e)
abastecimento de água industrial; f) abastecimento de energia elétrica; g) abastecimento de
explosivos e outros consumíveis; h) britagem primária, infraestrutura de apoio de superfície, escritório,
posto primeiros socorros, armazém e manutenção.

•

A definição das necessidades de pessoal da mina;

•

A estimativa de custo operacional;

•

O cash-flow de projeto;

•

As conclusões e recomendações do estudo elaborado.

Embora nesta fase de projeto ainda não se disponham de elementos concretos relativamente à lavra
definitiva, é possível antecipar a tipologia das ações de projeto e a sua magnitude e definir
aproximadamente a área de incidência material do Projeto.

MODELIZAÇÃO TEÓRICA DO JAZIGO DE PENEDONO
No Desenho 2 relativo ao enquadramento do Projeto à escala local, apresenta-se os recursos minerais
conhecidos e potencialmente a explorar na jazida de Santo António que se agrupam nos seguintes
conjuntos de filões ou veios que afloram numa área de 1,2 km x 1 km, que têm uma direção aproximada
de N45E e que são quase verticais:
•

Um grupo a Sudeste, constituído pelos filões 1 a 3;

•

Um grupo central, constituído pelos filões 4 a 6 (possivelmente o filão 7 é o filão 6 rejeitado por uma
falha);
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•

Um grupo Noroeste constituído pelos filões 7 a 13.

Tratam-se de 13 filões de quartzo com arsenopirite mineralizados em ouro, com orientação NE-SW de
espessura métrica e comprimento variável da ordem das centenas de metro. Os comprimentos dos filões
variam entre 350 a 540 m para os filões 1 a 4, 300 m para o filão 5, 700 m para o filão 6 e 100 a 600 m
para os filões 7 a 13, com um comprimento combinado total à superfície superior a 5 km. Os resultados de
amostragem de solos realizada sugerem possíveis extensões destes veios num total de 3.700 m. A
extensão em profundidade dos filões foi apenas testada parcialmente.
Os filões de quartzo têm uma possança que varia entre menos de 5 centímetros até 3 metros. Há alguma
sugestão de diminuição de possança à medida que a direção do filão se desvia (a leste) da orientação
geral de N45E.
Os filões de Santo António têm características semelhantes entre si, contendo um núcleo de quartzo
translúcido a leitoso frequentemente esmagado e recristalizado. O núcleo estéril é frequentemente limitado
nos encostos do filão por arsenopirite aurífera. A arsenopirite ocorre frequentemente em fracturas sinuosas
irregulares que se prolongam até ao núcleo frágil estéril de quartzo e, em menor extensão, como pequenas
zonas irregulares de substituição.
Estes filões já foram explorados no passado. Os trabalhos romanos realizaram-se essencialmente à
superfície nos filões 1 a 3, assim como os trabalhos dos anos 40 e 50 do século XX. Os filões mais
explorados são o filão 2 e 3, existindo alguns trabalhos mineiros no filão 1 (parte da galeria acima da cota
855 e 872) e no filão 6 (galeria acima da cota 905).
O trabalho de prospeção e análise que já foi realizado permitiu constatar o elevado potencial da
mineralização em ouro do jazigo de St.º António, embora haja que continuar a desenvolver trabalhos de
prospeção de forma a obter informação adicional para a maior parte dos filões.
Devido ao diferente grau de conhecimento disponível para os vários filões do jazigo de Penedono, prevêse que o desenvolvimento do Projeto Mineiro se faça ao longo das seguintes fases, cuja configuração e
faseamento dependerá dos resultados que forem sendo obtidos (a necessidade de trabalhos adicionais
de prospeção é especialmente aguda nos filões 7 a 13):
•

Fase I – respeitante à exploração dos Veios 1 a 6

•

Fase II e III - respeitante à exploração dos restantes veios

A modelização teórica do jazigo de Penedono incidiu nos corpos mais mineralizados, designadamente os
Veios 1, 2 e 3 (acima da cota 855) e os Veios 4, 5 e 6 (acima da cota 905).
Estima-se que um total de 95.150 toneladas de minério seja desmontado e processado na lavaria com um
teor médio de 9,79 g/t, e que 58.303 toneladas de escombro sejam utilizadas como enchimento dos vazios
criados.
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O máximo de stock de escombro armazenado temporariamente à superfície será de 44.000 toneladas
sobrando, no final da exploração experimental, 5.500 toneladas à superfície.

MÉTODO, CONFIGURAÇÃO E VOLUME DE DESMONTE
O método de desmonte selecionado para o Projeto Mineiro é o método Bench&Fill Longitudinal que tem
como grande vantagem as boas condições de segurança do pessoal e dos equipamentos, a boa
ventilação, a possibilidade de elevada mecanização, assim como uma elevada produtividade e baixos
custos operacionais. Permite ainda um reconhecimento antecipado do painel a desmontar, e um maior
detalhe no planeamento prévio do desmonte. A principal desvantagem está ligada a um potencial aumento
de diluição e diminuição da recuperação do filão, caso este seja muito irregular.
Este método tem por base um conjunto de galerias longitudinais desenvolvidas dentro do filão, espaçadas
verticalmente entre si, seguida pela execução de uma chaminé slot que liga verticalmente, pelo menos,
duas destas galerias. Após a realização da slot que permite criar uma superfície livre, procede-se ao
disparo da bancada existente entre o teto da galeria inferior e o piso da galeria superior (Figura 2.3.1). A
perfuração e o carregamento do disparo realizam-se a partir da galeria superior e a remoção é realizada a
partir da galeria inferior por pá carregadora com controle remoto.

Figura 2.3.1 - Corte longitudinal - Bench&Fill
Na Figura 2.3.2 apresenta-se um desenho tridimensional do filão 1 com os desmontes e respetivas galerias
de acesso que permite verificar que para o filão 1 todas as galerias são realizadas em flanco de encosta.
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Figura 2.3.2 - Vista tridimensional do filão 1 com os desmontes e respetivas galerias de acesso
As características dos desmontes permitiram definir uma reserva mineira a ser desmontada (parcialmente
inferida) de 90.118 toneladas.
Por forma a explorar a zona alvo do desmonte, foi realizado um conjunto de layouts de galerias em flanco
de encosta, galerias essas com uma diferença de cota de 15 metros de forma a permitir retirar o filão entre
as galerias por disparos de bancada.
Para o filão 1 todas as galerias são realizadas em flanco de encosta. Para o filão 2 assumiu-se a abertura
de uma trincheira à superfície. Para o filão 3 e 4 é possível realizar o acesso em flanco de encosta em
alguns níveis, sendo os restantes níveis acedidos a partir do filão 1 e 6 respetivamente, sendo este último
desenvolvido em flanco de encosta.
Estima-se que um total de 95.150 toneladas de minério seja desmontado e processado na lavaria e que
58.303 toneladas de escombro sejam utilizadas como enchimento dos vazios criados.
O plano de produção e de desenvolvimento realizado indica que o desmonte se processará ao ritmo de
120 metros por trimestre e que a capacidade de produção trimestral é da ordem de 12.500 toneladas por
filão.

EQUIPAMENTO MINEIRO
O tipo de equipamento a utilizar para o desmonte e realização de operações à superfície será o seguinte:
•

Jumbo de avanço para a realização das galerias de base de desmonte

•

Jumbo de perfuração longa

•

Dois martelos manuais

14 A1054_PDA_Penedono_Vfinal

Proposta de definição de âmbito do EIA do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono
•

Carregadeira para operação nas galerias base de desmonte e carregadeira para operação nas
galerias de subnível

•

Dumper para a operação nas galerias de base de desmonte

•

Plataforma multiusos para o carregamento de explosivo das galerias, colocação de sustimento,
saneamento, colocação de manga de ventilação, tubagens

•

Pá carregadora frontal para operação à superfície de forma a carregar os dumpers com escombro
para o stock final ou para o enchimento

BRITAGEM PRIMÁRIA E MOAGEM
A Lavaria que terá sido instalada na antiga área mineira de Santo António para reprocessamento dos
antigos estéreis de tratamento (projeto que precede a realização do Projeto Mineiro em análise na PDA)
será utilizada no âmbito do presente Projeto para processamento de minério produzido durante a fase
industrial.
Contudo, depois de ter sido concluído o projeto de reprocessamento de rejeitados, serão instalados junto
à Lavaria equipamentos destinados a britagem primária e moagem de minério extraído da mina.

LAVARIA
A Lavaria com capacidade para tratar cerca de 150.000 toneladas/ano, será utilizada para processar o
minério britado e moído.
Esta será composta pela flutuação, espessamento e filtragem do concentrado e terá sido instalada
anteriormente para o reprocessamento de rejeitados.
O concentrado de ouro obtido será expedido para tratamento exterior por cianuração numa instalação
devidamente licenciada para o efeito, garantindo uma operação ambientalmente mais segura na área do
projeto de recuperação ambiental.
A pequena quantidade de rejeitados que for produzida na Lavaria será depositada e confinada
definitivamente numa das novas pilhas de rejeitados que tiver sido construída no âmbito do Projeto de
Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de Santo António, o que representará um pequeno
alteamento da mesma.

PERÍODO DE TRABALHO E TRABALHADORES
Para a execução do plano de produção e desenvolvimento do Projeto, o tempo de trabalho considerado
foi de 6 horas de trabalho por turno, 2 turnos por dia e 22 dias de trabalho por mês.
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O número de trabalhadores estimados para o pico de produção foi de 29.

OUTRAS DISPOSIÇÕES
Ventilação, esgoto e tratamento de efluentes
Todos os trabalhos a realizar no desmonte experimental, terão por base ventilação forçada a partir do
exterior.
A água de esgoto resultante dos novos trabalhos mineiros a decorrer, com origem principal na drenagem
do maciço e na água de furação, sairá por gravidade através dos diferentes acessos, que terão inclinação
adequada para facilitar a drenagem, e será encaminhada para um tanque de decantação e tratamento
antes de ser libertada no meio ambiente, se os seus parâmetros de qualidade o permitirem, ou
reencaminhada para o processo de concentração na lavaria.
As lamas de decantação serão colocadas em aterro provisório e depositadas definitivamente quando se
iniciar a disposição dos estéreis do reprocessamento dos antigos rejeitados.
Arranjo de estradas para acesso aos trabalhos subterrâneos
A rede de caminhos já existentes na envolvente dos filões 1 a 6 deverão ser reabilitadas e alargados, por
forma a permitir o acesso adequado aos diferentes níveis de exploração. Foram considerados 2.715
metros de caminhos. Todo o trânsito de pessoal e equipamento, remoção de escombro e transporte de
minério para a lavaria utilizará estas estradas.
Zona de stock de minério
O minério proveniente dos filões de S. António, só irá ser tratado após terminada a operação de
reprocessamento dos antigos estéreis da mina, que irá decorrer durante um período de cerca de 1,5 anos.
Durante o período inicial de produção de minério, que ocorrerá praticamente desde o começo dos trabalhos
mineiros, será necessário armazenar este minério na superfície, até que termine a fase de retratamento
dos antigos estéreis. O minério deverá ser armazenado junto à Lavaria, em local a determinar, junto da
instalação de britagem primária que se admite que ficará o mais perto possível da Lavaria.
Na plataforma existente junto do antigo poço mestre, no local de uma antiga pedreira, existe uma área
adequada para local de stocks provisórios. Este local é recomendado para área de stock temporário de
estéril e do minério que não possa ser acomodado perto da britagem. O local permite armazenar
provisoriamente, 25.000 m3 de minério ou estéril, ou seja, cerca de 67.500 toneladas
Aterros de deposição de resíduos inertes
O estéril de mina terá de ser armazenado provisoriamente à superfície, em local a selecionar junto ao
grupo de filões 1, 3 e 4, para posterior mobilização para enchimento dos filões desmontados na mina, que
começará a verificar-se aproximadamente desde o início do 2º ano de operação. Quando não for possível
armazenar estéril de mina junto aos filões em desmonte, será armazenado no local anteriormente referido
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da antiga pedreira. O pico de armazenamento provisório ocorrerá em meados do 2º ano de operação e
representará cerca de 45.000 toneladas de escombro.
Abastecimento de água industrial
O abastecimento de água industrial aos trabalhos mineiros poderá ser feito a partir de captação de água
no poço mestre, já considerada para a laboração da Lavaria. Embora imprópria para consumo humano,
esta água poderá ter aproveitamento industrial, como já hoje se verifica para alimentação das sondagens.
Abastecimento de energia elétrica
As necessidades em energia elétrica para o trabalho subterrâneo, corresponde a uma utilização simultânea
na ordem de 500 kVA, repartida por duas áreas, designadamente a zona dos filões 1 a 3 e a zona dos
filões 4 a 6. Foi considerado que a alimentação elétrica à área dos trabalhos subterrâneos será feita a
partir do Posto de transformação de MT 15kV/400V que alimenta a Lavaria, por sua vez ligada à linha de
MT de 15 kV de distribuição regional.
A partir deste ponto será criado um ramal a 15kV que alimentará um posto de transformação de 15
kV/400V/300kVA local, instalados no exterior, na zona de influência direta dos filões 1 a 3, e um posto de
transformação de 15 kV/400V/300kVA, instalado na zona de influência dos filões 4 a 6.
Estima-se que o ramal a construir tenha cerca de 1.000 m.
Abastecimento de explosivos e outros consumíveis
O local da mina, situado junto de uma sede de Município está bem servido de acessos, o que não coloca
dificuldades de logística do abastecimento de consumíveis de uso permanente.
O equipamento diesel será abastecido na superfície, a partir de depósito colocado junto das instalações
de apoio aos trabalhos subterrâneos, onde se localizará também um pequeno armazém para consumíveis
de uso corrente na operação, nomeadamente consumíveis de furação e sobressalentes.
O abastecimento de explosivos e detonadores, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos mineiros, é
o consumível que poderá ter maior complexidade no seu abastecimento. É um consumível de uso diário e
obedece a legislação muito rigorosa relativa a fornecimento, transporte armazenagem e utilização final por
pessoal credenciado para o seu manuseamento. Dada a curta duração do período de desmonte e as
quantidades pouco significativas em termos de consumo, não se justifica a instalação de paiol à superfície,
pelo que a operação mineira deverá ser abastecida das suas necessidades diárias a partir de paiol que o
fornecedor disponha na região.
Deverá ser construído um pequeno paiolim no interior da mina para armazenamento temporário, em
situações em que os explosivos por razões acidentais, não possam ser consumidos no próprio dia previsto
de utilização.
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INFRAESTRUTURA DE APOIO DE SUPERFÍCIE, ESCRITÓRIO, POSTO PRIMEIROS SOCORROS, ARMAZÉM E
MANUTENÇÃO

As instalações de superfície para apoio aos trabalhos a executar serão constituídas por escritório,
instalações sanitárias, balneário e vestiário para os trabalhadores, posto de primeiros socorros, pequeno
espaço de oficina e armazém.

FASE DE DESATIVAÇÃO
No fim da vida da mina proceder-se à desativação da operação mineira de forma ambientalmente segura
e estável no longo prazo, usando as melhores práticas disponíveis, com soluções economicamente viáveis,
de modo que as áreas utilizadas durante a vida do Projeto, não constituam um passivo ambiental futuro
para a região.
Com a cessação da exploração, os principais equipamentos fixos de fundo com valor económico residual,
serão desmantelados e retirados para a superfície, se tal se justificar economicamente, não se prevendo
a recuperação de tubagens ou sucatas de ferro ou aço. No caso de abandono no fundo de equipamentos,
os óleos e substâncias tóxicas ou perigosas, serão removidos para a superfície para destino adequado.
Para proteção de pessoas e animais, todos os acessos do exterior à mina, chaminés, rampas e galerias
serão selados e os furos de serviço obturados e cheios com betão.
Proceder-se-á, ainda, à requalificação paisagística da zona e à monitorização após encerramento de toda
a área de intervenção da operação mineira e deverá fazer-se, também, o seguimento do comportamento
das selagens dos acessos à mina.

2.4. MATERIAIS E ENERGIA A UTILIZAR E PRODUZIR
Os principais materiais e energia a utilizar e produzir serão os seguintes:
•

Eletricidade;

•

Combustíveis;

•

Explosivos;

•

Água.

2.5. PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS
EFLUENTES LÍQUIDOS
Os efluentes líquidos que serão gerados decorrem das atividades construtivas que podem introduzir
sólidos nas águas de escorrência (e movimentação de veículos e terras) e ainda das instalações sanitárias
de apoio ao estaleiro.
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As águas pluviais drenadas na envolvente da Lavaria serão encaminhadas para a rede de drenagem
pluvial instalada na periferia das escombreiras que terão sido construídas para disposição dos rejeitados
reprocessados no âmbito do Projeto de Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de Santo António.

RESÍDUOS
Embora não esteja definido um destino específico para as 5.500 toneladas excedentárias de escombro
(material inerte) que não serão utilizadas no enchimento dos vazios criados pela exploração dos filões,
admite-se que poderão ser utilizadas na modelação final da área de implantação da Lavaria depois da sua
desativação e desmantelamento. Esta modelação poderá contribuir para suavizar o modelado daquela
zona intervencionada pela antiga exploração mineira.
Quanto aos rejeitados que forem produzidos na Lavaria, como anteriormente referido, estes serão
depositados e confinados definitivamente numa das novas pilhas de rejeitados onde estarão,
precisamente, depositados resíduos análogos numa instalação tecnicamente preparada para o efeito.
Os restantes resíduos com produção estimada enquadráveis nas tipologias indicadas no Quadro 2.5.1
serão geridos por operadores de resíduos devidamente licenciados para o efeito.
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Quadro 2.5.1 - Resíduos a produzir

Resíduos

Código do Catálogo Europeu
de Resíduos

Óleos hidráulicos minerais não clorados
(lubrificantes utilizados nos
equipamentos)

LER 13 01 10(*)

Óleos minerais não clorados de motores,
transmissões e lubrificação (lubrificantes
utilizados nos equipamentos)

LER 13 02 05(*)

Materiais absorventes contaminados com
hidrocarbonetos

LER 15 02 02(*)

Destino Final

Valorização ou
regeneração em
entidade licenciada.

LER 15 01 02

Embalagens de plástico e metal

e LER 15 01 04

Embalagens contaminadas com
hidrocarbonetos (combustíveis, massas
lubrificantes e óleos)

LER 15 01 10(*)

Gestão por entidade
licenciada

LER 20 01 01 - papel
Resíduos sólidos urbanos (papel, vidro,
embalagens e orgânicos) produzidos no
estaleiro

LER 20 01 02 - vidro
LER 20 01 08 - resíduos
biodegradáveis de cozinhas e
cantinas

Resíduos biodegradáveis

LER 20 02 01

Madeira

LER 17 02 01

Mistura de metais

LER 17 04 07

Plástico

LER 17 02 03

Vidro

LER 17 0 2 02

Gestão por entidade
licenciada

(*) - Resíduos perigosos

POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Esperam-se emissões de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário pesado,
nomeadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NO x), dióxido de enxofre (SO2),
hidrocarbonetos e partículas em suspensão, associadas à circulação de veículos e equipamentos.

RUÍDO
As atividades de construção/instalação, exploração e desativação envolverão diversas operações ruidosas
associadas à utilização de máquinas, equipamentos e veículos em operação para escavação,
terraplenagem, carga e transporte de materiais.
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2.6. PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES
Como projeto associado, tem-se a linha elétrica de média tensão para ligação à rede elétrica pública que
terá uma extensão estima de 1000 m.

2.7. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E
DESATIVAÇÃO

A calendarização indicativa que se apresenta foi estabelecida com base nas características tecnológicas
da instalação de processamento de minério e de rejeitados e com base nas reservas conhecidas até à
data, podendo ser alteradas em função do desenvolvimento do projeto.

3.

•

Semestre 0: complementar a Lavaria experimental acrescentando a britagem e a moagem e
desenvolvimento dos acessos subterrâneos da mina

•

Semestre 1: início do desmonte

•

Semestre 2: início do processamento de minério

•

Semestre 6: continuação da lavra e produção industrial da Fase I do Projeto Mineiro

•

Semestres seguintes: Fases II e III seguintes do Projeto Mineiro

•

Último semestre: desativação e requalificação da zona de intervenção

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
3.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
A área de estudo localiza-se na NUT II - Região Norte, na NUT III - Sub-região Douro, no município de
Penedono e na freguesia da Granja, inserida atualmente na União de Freguesias de Penedono e Granja.
No Desenho 1 apresenta-se o Projeto à escala nacional, regional e local e no Desenho 2 apresenta-se o
Projeto sobre ortofotomapa indicando os seus principais elementos constituintes.
As povoações mais próximas são Granja e Santo António situadas, respetivamente, a menos de 1 km para
Sudeste e na extremidade Sudeste. A vila de Penedono localiza-se a Sul, a cerca de 2,5 km.
Em termos regionais, o acesso ao concelho de Penedono é efetuado através do IP2/A23, IP3 e IP5/A25,
tratando-se de vias com grande capacidade de tráfego, integradas na rede de itinerários principais e com
perfil de autoestradas.
Em termos locais, o acesso à área de estudo é efetuado pela EN 229 que liga Viseu a S. João da
Pesqueira. A partir desta via faz-se o acesso para a Área Mineira desativada (km14).
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3.2. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SENSÍVEIS
O regime legal de avaliação de impacte ambiental define Áreas Sensíveis como (Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de Outubro):
•

Áreas protegidas (AP), classificadas ao abrigo do regime jurídico da conservação da natureza e da
biodiversidade aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho;

•

Sítios da Rede Natura 2000: sítios de importância comunitária (SIC) e zonas de proteção especial
(ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE e 92/43/CEE;

•

Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.

Na envolvente da área de estudo estão presentes as seguintes áreas sensíveis (Desenho 3):
•

Sítio de Importância Comunitária Rio Paiva (PTCON0059) localizado a cerca de 19 km a Sudoeste
da área de estudo;

•

Parque Natural Regional do Vale do Tua localizado a cerca de 20,5 km a Norte da área de estudo;

•

Zona de Proteção Especial Vale do Côa (PTZPE0039), situado a 21 km a Este da área de estudo.

3.3. CONFORMIDADE DO PROJETO COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E COM AS
SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O sistema de gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada, em quatro âmbitos:
•

Âmbito Nacional - engloba o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT),
os Planos Sectoriais e os Planos Especiais de ordenamento do território;

•

Âmbito Regional - abrange os Planos Regionais de ordenamento do território;

•

Âmbito Intermunicipal - concretizado através dos programas intermunicipais, planos diretores
intermunicipais, planos de urbanização intermunicipais e planos de pormenor intermunicipais;

•

Âmbito Municipal - engloba os planos intermunicipais e municipais de ordenamento do território (no
presente caso, o Plano Diretor Municipal de Penedono).

Na presente secção identifica-se o conjunto de Planos e Estudos que estabelecem o quando normativo e
estratégico do modelo de desenvolvimento e ordenamento do território e dos domínios de estudo em
análise.
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No que concerne aos Instrumentos de Gestão de Território de âmbito supramunicipal, tomaram-se como
relevantes para a presente análise os seguintes:
•

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território;

•

Plano Nacional da Água;

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH-RH3 Douro);

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF Douro).

Quanto ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, PROT-N, por não ter ainda sido alvo
de aprovação em diploma legal, as suas orientações não assumem carácter vinculativo.
Em termos municipais, a análise preconizada centra-se no estabelecido no Plano Diretor Municipal de
Penedono, no que é aplicável à área de estudo.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL SUPRAMUNICIPAIS
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de Setembro, retificado pela Declaração n.º 80-A, de 7 de Setembro e n.º 103-A/2007, de 2
de Novembro, constitui o instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que
estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstanciando
o quadro de referência nacional para a elaboração de Instrumentos de Gestão do Território.
Do PNPOT fazem parte o relatório de caracterização dos principais problemas e condicionantes que
fundamentam as opções e prioridades de intervenção e o programa de ações que concretiza a estratégia
de ordenamento, desenvolvimento e de coesão territorial de âmbito nacional, em coerência com o Quadro
de Referência Estratégico Nacional (QREN).
No que se refere ao Programa de Ação do PNPOT, que visa concretizar a estratégia do ordenamento,
desenvolvimento e coesão territorial do País, o Projeto em avaliação enquadra-se no Objetivo Estratégico
1 “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar
de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos”.
Neste propósito são estabelecidos diversos objetivos específicos, de entre os quais se destaca o de
“Definir e executar uma política de gestão integrada dos recursos geológicos”.
O Plano Nacional da Água (PNA) estabelece as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada
da água, considerando a gestão da procura, a sustentabilidade ambiental das utilizações atuais e
potenciais dos recursos hídricos, a correção das disfunções ambientais existentes e o quadro institucional
e legal nacional, bilateral, comunitário e internacional, na definição de um conjunto de objetivos gerais
alicerçados na promoção da sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos
recursos hídricos, na gestão integrada do domínio hídrico e na gestão sustentável da procura de água.
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Os objetivos gerais encontram-se articulados com os objetivos fundamentais definidos no âmbito de cada
Plano de Gestão de Região Hidrográfica, nomeadamente o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Douro (PGRH-RH3 Douro), que visa a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos
hídricos da referida bacia hidrográfica, considerando a sua harmonização com o desenvolvimento regional
e sectorial, através da economia do seu emprego e racionalização dos seus usos.
O PGRH-RH3 Douro é um plano sectorial que, assentando numa abordagem conjunta e interligada de
aspetos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e envolvendo os agentes económicos e as
populações diretamente interessadas, tem em vista estabelecer de forma estruturada e programática uma
estratégia racional de gestão e utilização dos recursos hídricos, em articulação com o ordenamento do
território e a conservação do ambiente.
Assente nos objetivos ambientais a perseguir e com base na análise integrada dos diversos instrumentos
de planeamento, o PGRH-RH3-Douro estabelece um conjunto de objetivos estratégicos dos quais se
destacam, os seguintes:
•

Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água (OE2);

•

Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras (OE3);

•

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água (OE5).

No âmbito do programa de medidas associado aos eixos estratégicos estabelecidos no PGRH-RH3-Douro,
destaca-se a medida seguidamente indicada, devido à relação que apresenta com a tipologia de Projeto
em avaliação:
•

PTE1P12 - Explorações mineiras: medidas de minimização;

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF - Douro), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro, abrange os municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de
Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Penedono, Peso da Régua,
Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de
Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.
O PROF Douro pretende contribuir para o estabelecimento de espaços florestais diversificados, que
assegurem a proteção e recuperação dos solos, dos recursos hídricos e das zonas de conservação através
de uma exploração sustentável conciliada com usos múltiplos da floresta, nomeadamente a silvo
pastorícia, a caça, a pesca nas águas interiores e o recreio no espaço florestal.
O Plano define sub-regiões homogéneas, que correspondem a espaços territoriais que, pela similaridade
funcional e características dos espaços, podem ser tratadas em conjunto.
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Em termos de funcionalidades, o PROF Douro define como 1ª função a “Proteção” devido ao elevado risco
de erosão das vertentes dos principais vales dos afluentes do rio Douro, bem como, a ausência de
vegetação em vastas áreas florestais.
O concelho de Penedono insere-se na sub-região de Beira Douro, tratando-se de uma Sub-região com
elevado potencial para produção de produtos lenhosos (castanheiro, carvalhos e pinheiro bravo) e não
lenhosos (cogumelos, mel e castanha), sendo a 2ª funcionalidade que lhe está atribuída, a de “Produção”.
Como 3ª função surge a “Conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de geomonumentos”.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO MUNICIPAL - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE
PENEDONO
Carta de Ordenamento do PDM
A área de estudo insere-se no concelho de Penedono, cujo Plano Diretor Municipal (revisão) atualmente
em vigor foi aprovado pelo Regulamento n.º 286/2011, de 6 de Maio de 2011, publicado em Diário da
República.
No Desenho 4 apresenta-se a sobreposição da área de estudo sobre a Carta de Ordenamento do PDM
de Penedono.
A análise da Carta de Ordenamento do PDM em vigor indica que na área de estudo estão presentes
classes de espaço distintas a que se associam disposições particulares em termos de regulamento.
Destas, assumem maior relevância, em termos do Projeto a avaliar, as seguintes:
•

“Áreas de Salvaguarda de Exploração de Recursos Geológicos”. Tal como se refere no art.º 24,
esta zona corresponde a áreas de reconhecido potencial geológico e, como tal, são passíveis de
serem alvo de pesquisa, prospeção e exploração de recursos geológicos existentes, em função do
critério de necessidade e ou oportunidade, desde que esteja previsto na subcategoria de espaço
abrangida.

•

“Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos - Áreas a Recuperar”. Esta área
encontra-se integrada num polígono mais vasto correspondente a área de salvaguarda de exploração
de recursos geológicos. Tal como descrito no Regulamento do PDM (artigos 33 e 34), estas “Áreas a
recuperar” “correspondem a espaços já explorados ou degradados por atividade mineira onde se deve
proceder à recuperação ambiental segundo a legislação em vigor, para posterior desafetação.” Nestes
espaços são interditos outros usos ou ocupações até que se completem as ações de recuperação
ambiental e geotécnica, adequadas. Esta área respeita ao Projeto de Recuperação Ambiental da
Antiga Área Mineira de Santo António que terá sido executado pelo Consórcio Penedono previamente
ao Projeto da Lavra Industrial.
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•

“Espaços Florestais de Produção”. De acordo com o estabelecido no art.º 20.º do Regulamento,
estes espaços integram áreas com elevado potencial para produção de produtos lenhosos
(castanheiro, carvalhos e pinheiro bravo) e não lenhosos (cogumelos, mel e castanha), bem como
áreas com riscos ecológicos nomeadamente ao nível da rede hidrográfica (erosão hídrica) e da
degradação de solos (erosão).

•

“Espaços Agrícolas de Produção”. Tal como estabelecido no art.º 14.º do Regulamento, estes
espaços correspondem aos solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN), e outros com
características semelhantes de reduzidas dimensões resultantes de acertos cartográficos, que detêm
o maior potencial agrícola do concelho e que se destinam ao desenvolvimento das atividades
agrícolas. De acordo com o n.º 1 do art.º 15.º, constituem objetivos específicos de ordenamento
destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a manutenção do seu uso
agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e paisagística.

•

“Espaços Agrícolas Complementares”. É referido no art.º 17.º do Regulamento que estes espaços
constituem áreas não integradas na Reserva Agrícola Nacional, mas cujas características
pedológicas, de ocupação atual ou de localização, os efetivam ou potenciam para possíveis usos
agrícolas. Assim, nestes espaços deverá ser mantida, tanto quanto possível, a utilização existente ou,
em caso de abandono, proceder-se à florestação com espécies autóctones (n.º 1 do art.º 18.º).

•

“Espaços Naturais Tipo I”. Tal como refere o n.º 1 do art.º 35.º do Regulamento estes espaços
integram os valores naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de vista
da conservação da natureza e que se caracterizam por possuírem um grau muito elevado de
sensibilidade ecológica. Estes espaços correspondem a planos de água de albufeiras com as
respetivas faixas de proteção ou a leitos dos cursos de água e margens numa faixa de 30 m para
cada lado que constituem corredores ecológicos de acompanhamento das linhas de água,
independente da existência ou não de galerias ripícolas, sendo desta última tipologia a mancha
presente na área de estudo. Na alínea i) do n.º 3 do art.º 36.º do Regulamento é referido que nestes
espaços encontra-se interdita a exploração de recursos geológicos.
Destaca-se, pela proximidade à área de estudo, a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U15,
correspondente à Quinta da Picoila.
Carta de Condicionantes do PDM

A análise das Plantas de Condicionantes do PDM de Penedono permite identificar na área de estudo do
Projeto considerada um conjunto de espaços condicionados/servidões distribuídos pelas quatro categorias
seguidamente apresentadas.
Quando for elaborado o EIA, a informação preliminar agora identificada respeitante a servidões e
condicionantes será aferida, nomeadamente em termos da quantificação das áreas afetadas, e
aprofundada, através da consulta de outras fontes de informação, assim como de entidades oficiais, tais
como, entre outras.
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Recursos Agrícolas e Florestais (Desenho 5)
I.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

II.

Regime Florestal

Na área de estudo do Projeto identifica-se uma mancha de solos integrados em RAN localizada no limite
Sudoeste, que coincide com terrenos envolventes a linhas de água.
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) engloba o conjunto de terras que, em virtude das suas características,
em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade
agrícola.
O regime jurídico da RAN assenta no estabelecido no Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro, que
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, e inclui a respetiva republicação.
De acordo com o n.º 1 do art.º 20.º do referido diploma, as áreas da RAN devem ser afetas à atividade
agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural.
O art.º 22.º estabelece as orientações relativas à utilização de áreas da RAN para outros fins, definindo no
seu n.º 1 que as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando,
cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos associados a este regime 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, nomeadamente, tal como refere a alínea e), a prospeção e
hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração,
respeitada a legislação específica, nomeadamente no tocante aos planos de recuperação exigíveis.
O regime florestal compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar a criação, exploração e
conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista da economia nacional, bem como o revestimento
florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública e conveniente ou necessária para o bom
regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies ardidas e benefício do clima, ou
ainda para a fixação e conservação do solo.
Em consequência da servidão florestal é definida a proibição de estabelecer fornos de cal, gesso, telha,
tijolo ou qualquer produto cerâmico a menos de 1 km de distância do perímetro de qualquer mata sujeita
ao regime florestal.
Recursos Ecológicos (Desenho 6)
I.

Reserva Ecológica Nacional (REN):

•

Leitos dos cursos de água

•

Cabeceiras das linhas de água
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•

Áreas com risco de erosão

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o que consta do Decreto-Lei n.º 166/2008,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, com a redação do seu artigo 20.º
dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho.
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro, entre outros aspetos, define as condições e requisitos a que
ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN.
De acordo com este diploma, nos solos classificados em REN, não poderão ser levadas a efeito quaisquer
ações que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, apenas podendo
ser autorizadas, tal como refere o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, as ações que não
coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I, ou constem do anexo II do
referido diploma, como isentos de qualquer tipo de procedimento ou sujeitos à realização de uma mera
comunicação prévia.
A área de estudo engloba território afeto ao regime da REN classificado como leitos dos cursos de água,
cabeceiras de linhas de água (como áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos) e áreas com
risco de erosão.
Tal como refere o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, os leitos dos cursos de água correspondem
ao terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, inundações ou
tempestades, neles se incluindo os mouchões, os lodeiros e os areais nele formados por deposição aluvial.
Nestas áreas, como refere o n.º 4 da alínea a) da secção II deste diploma, nestas zonas podem ser
realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
•

Assegurar a continuidade do ciclo da água;

•

Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;

•

Drenagem dos terrenos confinantes;

•

Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola;

•

Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e evitando a
impermeabilização dos solos;

•

Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;

•

Interações hidrológico - biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a
drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica.

•

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 239/2012, as áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos são as que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e
subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e
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recarga natural dos aquíferos e que revestem particular interesse na salvaguarda da quantidade e
qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração.
•

Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados os usos e as
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

•

Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável
dos recursos hídricos subterrâneos;

•

Contribuir para a proteção da qualidade da água;

•

Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água
subterrânea, com particular incidência na época de estio;

•

Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de contaminação
e sobrexploração dos aquíferos;

•

Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos
cársicos como, por exemplo, invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas.

•

Também no mesmo diploma, as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são aquelas que,
devido às suas características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação
do escoamento superficial.

•

Nas áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo podem ser realizados os usos e as ações que
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
–

Conservação do recurso solo;

–

Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;

–

Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;

–

Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento
das massas de água.

Tal como referido no Anexo II do diploma citado, nas zonas afetas a estes subsistemas da REN, são
sujeitas a comunicação prévia, no sentido de permitir desafetar do regime da REN essas parcelas, as
seguintes ações:
•

Ampliação de edificações existentes destinadas a usos industriais, e de energia e recursos
geológicos.

•

Abertura de sanjas com extensão superior a 30m ou profundidade superior a 6m e largura da base
superior a 1m.

•

Abertura de sanjas com extensão inferior a 30m, profundidade inferior a 6m e largura da base inferior
a 1m.

•

Sondagens mecânicas e outras ações de prospeção e pesquisa geológica de âmbito localizado.

•

Novas explorações ou ampliação de explorações existentes.

•

Anexos de exploração exteriores à área licenciada ou concessionada.
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•

Abertura de caminhos de apoio ao setor exteriores à área licenciada ou concessionada.

Quanto ao Domínio Hídrico, público e privado, de acordo com o estabelecido nos art.º 60º, 61º e 62º do
Decreto-Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, é sujeita a licença prévia a execução de aterros e escavações
e a autorização prévia a realização de construções.
Defesa da Floresta Contra Incêndios (Desenho 7)
No que respeita aos condicionamentos respeitantes à Defesa da Floresta Contra Incêndios, verifica-se que
uma parte significativa da área de estudo do Projeto incide em território com perigosidade de incêndio alta
e muito alta.
Em termos das condicionantes associadas a perigosidade de incêndio alta e muito alta, o art.º 16º do
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de
14 de Janeiro, estabelece que a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria
fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos com risco de incêndio das classes alta ou
muito alta.
As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de
salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma
faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas à resistência dos
edifícios à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nos edifícios e
respetivos acessos.
Outras Condicionantes (Desenho 8)
I.

Recursos Naturais:
-

Domínio Hídrico - Leito e margens (com a largura de 10 m) das águas não navegáveis nem
flutuáveis.

II.

Recursos Geológicos - Concessões para recuperação ambiental.

Infraestruturas:
-

Rede rodoviária nacional/regional.

-

Linhas de média tensão.

-

Adutora.

-

Marcos geodésicos
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Recursos Naturais:
•

Domínio Hídrico - Leito e margens (com a largura de 10 m) das águas não navegáveis nem flutuáveis
- Nas parcelas integradas em domínio público hídrico, bem como no respetivo subsolo e no espaço
aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras, permanentes ou temporárias,
sem autorização da entidade a quem compete a jurisdição deste recurso.

•

Recursos Geológicos - Concessões para recuperação ambiental - Quanto à parcela classificada como
recursos geológicos - concessões para recuperação ambiental, o PDM não descreve a natureza desta
servidão. A este respeito acresce que esta área se integra num polígono mais vasto correspondente
a área de salvaguarda de exploração de recursos geológicos, e cujos limites não são coincidentes
com a área de incidência concelhia da Concessão Experimental de Santo António.

Infraestruturas:
•

Rede viária - Relativamente à rede viária, na área de estudo estão presentes a EN 229, a estrada
municipal 1028. A legislação geral aplicável refere que as faixas non aedificandi definidas para cada
lado do eixo da via aplicada a esta tipologia de vias são as seguintes:
–

Estradas nacionais (EN) - 20 m para cada lado do eixo e 5 m da zona de estrada.

–

Estradas ou caminhos municipais - 6 ou 4,5 m, podendo ser alargadas até ao máximo de,
respetivamente, 8 e 6 m.

•

Linhas de média tensão - No que concerne às linhas de média tensão, a legislação estabelece uma
servidão administrativa correspondente a uma faixa de 20 m de largura a partir do eixo coincidente
com as linhas, onde não são permitidas plantações de árvores que impeçam o estabelecimento ou
prejudiquem a exploração das mesmas. De igual modo se prevê como afastamento mínimo de 3 m
face a estruturas construídas.

•

Adutora - No que concerne às condutas adutoras, constituem servidões administrativas dos locais de
passagem de condutas de água de abastecimento, quando estes estão instalados em terrenos
particulares. Este processo baseia-se no DL nº 34021, de 11/10/1944 - declaração de utilidade pública
e ónus de servidão em obras de saneamento das autarquias locais.

•

Marcos geodésicos - Qualquer construção ou plantação só poderá ser autorizada desde que não
prejudique a visibilidade dos marcos na sua proximidade, considerando-se como área envolvente
mínima a que corresponde a um raio de 15 metros.

3.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE ESTUDO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente capítulo consiste na caracterização sumária da situação ambiental de referência da área de
estudo do Projeto e da sua envolvente, identificando-se, preliminarmente, eventuais condicionantes,
nomeadamente equipamentos e infraestruturas potencialmente afetados pelo Projeto.
Para a elaboração desta descrição foi feita consulta documental e foi realizado um reconhecimento
sumário da área de estudo.
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Os fatores ambientais considerados na presente análise sumária foram os seguintes: solos, geomorfologia
e geologia, hidrogeologia, recursos hídricos superficiais; ecologia; socio-economia, uso do solo, paisagem,
qualidade do ar, ambiente sonoro e património.

SOLOS
De acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente (DGA, 1971), os solos ocorrentes na área de estudo
são cambissolos húmicos de rochas eruptivas. Os Cambissolos são solos jovens, pouco evoluídos,
ácidos, pobres em matéria orgânica, com texturas grosseiras a médias, com pequena a média espessura,
com baixa a média capacidade de retenção e de armazenamento de água, de fertilidade baixa a média
(DGA, 2000). Quanto aos cambissolos húmicos, têm a particularidade de apresentarem um horizonte A
úmbrico ou mólico, com cerca de 25 cm de espessura, sem propriedades vérticas nem ferrálicas no
horizonte B. A sua profundidade faz com que sejam solos com permeabilidade muito baixa.
Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (IA, 2004), que utiliza a classificação
do SROA, a área de estudo abrange duas classes: a Classe F e um complexo Classe C+F. O solo de
Classe C é um solo de utilização não agrícola - florestal e o solo de Classe F é um solo com
limitações ao uso consideradas severas.
Em temos de qualidade química do solo, existe alguma informação disponível relativa, nomeadamente o
estudo realizado por Nunes e Gerardo (2004) para a envolvente da Antiga Área Mineira de Santo António
de Penedono. A comparação dos resultados das análises de solo com as concentrações de fundo para
áreas industriais e agrícolas das Normas Canadianas atualizadas (Soil, Ground, Water and Sediments
Standadrs for Use Under Part XVI of the Environmental Protection Act, Abril 2011) indica, para alguns
pontos, excedências de concentrações de fundo de zonas industriais e agrícolas, para o cádmio e o cobre.
Segundo Matias, et al, 2003, o arsénio apresenta em todos os solos estudados teores muito acima dos
valores médios para solos não contaminados.
Esta é uma das questões que justifica que tenha sido prevista a realização do Projeto de Recuperação
Ambiental da Antiga Área Mineira de Santo António que, como já foi referido, estará concluído quando for
realizado o Projeto de Lavra Industrial objeto da presente PDA.

GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
A área do Projeto desenvolve-se na vertente oriental da elevação de Laboreira (com vértice geodésico nos
999 m), marcada por um declive acentuado de encontro ao talvegue da ribeira da Granja, a partir da qual
se desenvolve, para Norte, um pequeno território amplo e aplanado, a uma cota média de 750 m, que
alberga, a Sul, a povoação da Granja (Penedono).
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Esta zona insere-se na bacia hidrográfica da ribeira da Granja, afluente do rio Torto, o qual é, por sua vez,
afluente da margem esquerda do rio Douro. A direção preferencial das linhas de água repercute o
comportamento estrutural do maciço granítico sendo coincidente com o sistema de fracturação principal
cuja direção é NNW-SSE.
No que respeita ao enquadramento da área de estudo na carta geológica de Portugal à escala 1:50.000
14-B Moimenta da Beira, de Ferreira & Sousa (1994) (Figura 4.4.1), esta insere-se na Zona Centro-Ibérica
(ZCI), unidade geotectónica caracterizada pelo predomínio das rochas graníticas instaladas no decurso da
orogenia Hercínica ou Varisca, seguidas das rochas metassedimentares muito deformadas e afetadas por
metamorfismo de grau variado, caraterizando-se, também, pela ocorrência de numerosas dobras,
geralmente sinclinais, alongadas muitas vezes segundo a direção hercínica NW-SE. Os granitóides
hercínicos são muito variados e afloram em manchas extensas, compreendendo, sobretudo, os granitóides
da série alcalina e calco-alcalina.
No que respeita a recursos minerais, Castelo Branco (2003) enquadra a Mina de Santo António no âmbito
do que designa por "Campo Mineiro de Penedono", onde as mineralizações auríferas se localizam num
segmento com cerca de 14 km de extensão, do grande corredor de cisalhamento de Vigo-Régua, em
posição adjacente às grandes estruturas NNE-SSW a NE-SW, atribuíveis ao sistema da falha da Vilariça
(Figura 4.4.2).
A mineralização ocorre num sistema filoniano formado por treze filões paralelos, com orientação N45º50ºE, subverticais. O conjunto estende-se por uma faixa de 530 m de largura. São filões quartzosos, com
abundante arsenopirite e a sua espessura oscila entre 0,1 m e os 3 m. À superfície observam-se numa
extensão de 300 m. Os filões encaixam num granito grosseiro, moscovítico-biotítico, frequentemente
cisalhado (Ferreira e Sousa, 1994).
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Figura 3.4.1 - Enquadramento geológico da área do Projeto na carta geológica 1:50.0004-B
Moimenta da Beira (in: HYDROMODELO, 2013)
Para Castelo Branco (2003), o sistema filoniano está orientado segundo a direção dominante NE-SW, com
uma orientação típica em echellon, patenteia características de deformação frágil, tardia, sobreposta a
uma do tipo dúctil-frágil, materializada por preenchimentos quartzosos, precoces fortemente deformados.
Esta deformação polifásica terá jogado um papel fundamental nos enriquecimentos das concentrações
auríferas do sistema.
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Figura 3.4.2 - Mapa geral do conjunto das mineralizações nas quais se inclui a mina de Santo
António de Penedono (in: Castelo Branco, 2003)
HIDROGEOLOGIA
Enquadramento regional
A área de estudo do Projeto insere-se na Massa de Água do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Douro (RH3). Cerca de 95% da área da região hidrográfica (RH3) é constituída exclusivamente por granitos
e formações metamórficas, com condutividade hidráulica baixa, a que estão associadas produtividades
reduzidas.
A recarga natural dos sistemas hidrogeológicos desta região é efetuada, essencialmente, a partir da
infiltração direta da precipitação e através da influência de massas de água superficiais, que se encontram
em conexão hidráulica através de falhas e fraturas com os sistemas hidrogeológicos.
Existem diversas áreas favoráveis à infiltração de água em profundidade, quer nas áreas mais elevadas
onde a infiltração se dá essencialmente através de falhas e fraturas, quer nas zonas de vertentes onde a
infiltração se dá através da vegetação e dos solos com frações minerais dominantemente arenosas e
detríticas.
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No Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, os valores anuais de recarga subterrânea deverão
situar-se entre os 5 e os 10% da precipitação para os aquíferos fissurados. Alguns autores consideram
valores mais elevados de recarga. Esta recarga inclui, no entanto, uma fração não explorável por retornar
rapidamente à rede de drenagem.
Tendo por base as taxas de recarga referidas, as disponibilidades hídricas desta massa de água num ano
com valores de precipitação média são de 968,65 hm 3/ano (0,06 hm3/km2/ano) PGRH-RH3 Douro, (2016).
Hidrogeologia à escala local
Do ponto de vista hidrogeológico, os litótipos presentes, do tipo granitóide, têm um comportamento que é
englobado no conceito de rochas duras (hard rock), isto é, com permeabilidade em geral baixa, onde o
escoamento e o armazenamento da água se materializam nas fraturas e, quando a alteração é
significativa, na porosidade intergranular.
Os aquíferos são, assim, do tipo fissurado, dependendo do sistema de falhas e da sua produtividade que,
na região é geralmente baixa, com valores médios de 1 l/s, apresentando valores menores nos aquíferos
superficiais (Ferreira & Sousa, 1994).
De acordo com o estudo de Hydromodelo (2013), na bacia do rio Torto, para os anos hidrológicos de
1982/83 a 1989/90 a recarga média anual das águas subterrâneas estimada foi, respetivamente a
seguinte:
•

1,31x107 m3 que corresponde a 60 mm/ano e que representa 10 % da média da precipitação em
Penedono;

•

7,15x106 m3 que corresponde a 33 mm/ano e que representa 6 % da precipitação média registada
em Penedono.

No Projeto de Recuperação (COBA) foi elaborado um modelo conceptual de fluxo no maciço granítico da
área mineira desativada que se representa na Figura 3.4.3. O meio aquífero é constituído pelos granitos,
aflorantes ou recobertos por solo esquelético, onde o escoamento preferencial se dá pelas fraturas - falhas,
filões e seus encostos e diaclases. O substrato é considerado impermeável a cerca de 85 m abaixo do
leito da ribeira da Granja.
O modelo de fluxo engloba um volume de granitos entre dois limites que, do ponto de vista hidráulico, em
regime natural, se podem considerar impermeáveis:
•

Uma superfície vertical cujo traço, à superfície, coincide com a linha divisória, a Oeste (W), das águas
superficiais da bacia hidrográfica da ribeira da Granja, que corre no fundo do vale em cuja encosta se
localiza a antiga zona mineira;

•

Uma superfície vertical cujo traço, à superfície, coincide com a linha de talvegue da ribeira.

Estes limites são admitidos no pressuposto que a configuração do escoamento subterrâneo segue de
forma esbatida a geomorfologia, o que acontece em aquíferos livres recarregados apenas pelas
precipitações.
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O escoamento subterrâneo dá-se genericamente de Oeste para Este, desde as partes mais elevadas da
encosta, e vem aflorar na zona do fundo do vale. Estas ocorrências aparecem em zonas mais baixas da
encosta, depois da quebra de relevo e num ambiente em que o granito aparece muito alterado a
decomposto (W4-W5), provavelmente devido a causas estruturais (falha principal N-S antes referida) e/ou
alteração provocada pela circulação da água.

Figura 3.4.3 - Modelo conceptual de fluxo (corte transversal à ribeira da Granja), (COBA, 2007)
Os locais privilegiados de recarga no aquífero local são os seguintes:
•

Uma pequena albufeira na parte alta da Antiga Área Mineira de Santo António de Penedono, com
potencial hidráulico suscetível de promover a recarga de água subterrânea através do leito (não se
conhece informação sobre eventuais estruturas de impermeabilização do leito, pelo que se admite a
infiltração como possível);

•

O volume de água armazenado nas galerias de desmonte, que estão inundadas e têm o nível da água
à cota da soleira de saída, pode ser uma fonte de recarga, facilitada pelo aumento de permeabilidade
do maciço provocada pelo desmonte e/ou porque a recarga se mantém de forma continuada ao longo
do tempo.

No que concerne à hidroquímica e qualidade da água subterrânea, no trabalho da Hydromodelo
começaram por ser feitas medições in situ para caraterizar a qualidade da água subterrânea e superficial
e foram realizadas duas diagrafias de temperatura e de condutividade elétrica (CE) do poço-mestre que
permitiram obter conclusões que apoiaram a definição de um plano de colheita de amostras de água para
análises laboratoriais que incidiram apenas sobre parâmetros inorgânicos.

Elegeram-se os pontos

inventariados mais significativos representados na Figura 3.4.4.
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A água do poço mestre foi a primeira a ser amostrada (18 de Setembro de 2013) às profundidades de
25 m (amostra 1) e 60 m (amostra 2) tendo por objetivo o estudo das propriedades físico-químicas e da
qualidade prevendo o seu lançamento no meio aquático natural e/ou possíveis usos. O seu estudo foi feito
separadamente embora também tivesse sido englobado na caracterização das propriedades das águas o
âmbito espacial alargado da envolvente da mina.

Pontos de água subterrânea

PG2, PG10, PG11, PG13, PG16, PG102

Pontos de água superficial

PS1A, PS101, PS105, PS106, PS107

Furos (bibliografia)

P1 e P2

Figura 3.4.4 - Localização das colheitas de água para análises laboratoriais (in: Hydromodelo, 2013)
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A segunda fase de amostragem, que decorreu em 30 de Setembro de 2013, foi precedida de um período
de chuva relativamente intensa e continuada. Colheram-se amostras de água em cinco pontos de água
subterrânea (PG2, PG10, PG11, PG16 e PG102) e em três pontos de água superficial (PS1A, PS101 e
PS105). Dos pontos de água subterrânea inventariados só um corresponde a afloramento da superfície
freática (PG102). Os restantes respeitam a poços mineiros, galerias de exploração mineira e galerias de
captação de água.
O estudo da Hydromodelo analisa em detalhe os resultados obtidos e apresenta as estatísticas principais
de algumas propriedades físico-químicas e da concentração dos iões principais e dos iões metálicos
vestigiais relacionados com sulfuretos.
Sumariamente, os resultados obtidos permitem verificar que a fácies da água das várias amostras
recolhidas em 2013 integram dois grupos:
1) O de fácies aniónica sulfatada com muito baixa concentração em HCO3-, que correspondem ao
grupo das águas ácidas da mina e das pilhas de rejeitados (PG13, PG16 e PG102). No grupo das
águas ácidas, a água do PG13 (do poço mestre), e por extensão da mina, tem a génese no
processo de oxidação dos sulfuretos das paragéneses dos filões nº 2 e nº 3; as águas dos pontos
PG16 e PG102, bastante mais mineralizadas, derivam de processos de oxidação de sulfuretos e
outros fenómenos físico-químicos nas pilhas de rejeitados (da E3, no caso da água do ponto PG16,
localizado imediatamente a Sul da escombreira, e das E1 e/ou E2, cujos efluentes irão emergir, no
todo ou em parte, no ponto PG102 que se localiza a algumas dezenas de metros da margem
esquerda da ribeira de Granja).
2) O de fácies aniónica e catiónica mista, em que o SO42- e o Mg2+ são os iões menos representados
entre os aniões e os catiões, respetivamente, e que constituem o que poderá chamar-se o grupo
das águas “normais” (PG2, PG10 e PG11). As águas dos pontos PG2 e PG11, do grupo das águas
normais, embora tenham uma concentração muito abaixo do valor paramétrico no que respeita ao
NO3- (14,0 e 5,4 mg/L, respetivamente), este anião é o de maior concentração na água do PG11 e
o segundo em grandeza relativa na água do PG2. A concentração mais elevada do NO 3- entre
todas as águas analisadas foi na água do ponto PG102 com 21,1 mg/L.
Quanto ao estudo da qualidade da água do poço mestre, a qualificação da aptidão da água para os vários
fins foi realizada com base nos parâmetros e valores limites definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, que
devem ser considerados para cada caso, conforme a finalidade ou o destino da água, e no Decreto-Lei n.º
306/2007, de 27 de Agosto, relativo à qualidade da água destinada ao consumo humano.
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Os resultados obtidos, à data, indicaram que o pH é a única condicionante ao aproveitamento da água do
poço mestre para a rega, como para salmonídeos e ciprinídeos. Para o consumo humano há cinco
parâmetros que não cumprem a norma do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98: o pH, o Fe, o Mn, o Cu e o
As. Há casos como o dos fosfatos, dos fenóis e do azoto amoniacal em que o limite de quantificação do
método analítico é superior ao limite definido na norma. Refere-se, ainda, que de acordo com os elementos
apresentados, o pH não cumpre o Valor Limite de Emissão (VLE) para descarga de águas residuais no
meio recetor (tendo em conta o Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98).
Quanto à avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na zona de estudo, esta foi
realizada a partir da determinação do índice DRASTIC padrão. Considera-se que na zona de estudo, a
piezometria do aquífero fissurado, ocorre segundo condições de alguma profundidade. A recarga deste
sistema provém da precipitação tanto na área, como oriunda de Norte e Este. A classificação do índice
DRASTIC padrão foi realizada em função dos conhecimentos estruturais e hidrogeológicos possíveis de
discriminar e adaptar. O resultado final obtido de vulnerabilidade DRASTIC-Padrão foi de 97, o que
corresponde a uma vulnerabilidade baixa.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
A área de estudo integra-se na sua quase totalidade na bacia hidrográfica do rio Torto, um afluente da
margem esquerda do rio Douro (Desenho 9). Como indicado no PGRH-RH3 (Douro), o rio Torto insere-se
na sub-bacia do Douro que integra as linhas de água de menor dimensão que drenam diretamente para o
rio Douro, sendo constituído por três massas de água distintas, entre a sua zona de cabeceira e a respetiva
confluência com o rio Douro: 03DOU0435, 03DOU0414 e 03DOU0348 (Figura 3.4.5).

Fonte: PGRH Douro
Figura 3.4.5 - Massas de água associadas à bacia hidrográfica do rio Torto
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Na bacia do rio Torto, o escoamento anual médio é da ordem dos 52,2 hm 3 sendo, em ano seco, cerca de
28,1 hm3 e, em ano húmido, cerca de 76,3 hm 3, não se identificando nesta zona qualquer área classificada
com risco de inundação.
A área de estudo do Projeto integra-se na parte central do percurso do rio Torto, inserindo-se na massa
de água 03DOU0414, que drena uma área de cerca de 101,93 km 2. Mais concretamente esta área inserese na bacia hidrográfica da ribeira da Granja, afluente da margem esquerda do rio Torto, que possui
aproximadamente 638 hectares.
Do ponto de vista da qualidade dos recursos hídricos superficiais, esta massa de água encontra-se
classificada como razoável, ou seja, com estado inferior a bom, resultante de pressões associadas a
atividades agrícolas e pecuárias, bem como a atividade urbana.
Relativamente a fontes de poluição presentes no concelho de Penedono (Figura 3.4.6) destaca-se a
descarga de efluentes domésticos tratados a partir de ETAR e fossas sépticas, com rejeição em meio
hídrico ou no solo, a que se associa a presença de uma lixeira encerrada e a exploração mineira desativada
(concretamente a Antiga Área Mineira de Santo António de Penedono).

Fonte: PGRH Douro
Figura 3.4.6 - Localização de instalações potencialmente geradoras de poluição
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No que concerne à presença de fontes difusas, estas resultam, no essencial, de atividades agrícolas e
pecuárias, bem como da ocorrência de incêndios.
Apesar de o concelho de Penedono possuir características agrícolas e florestais, na análise efetuada no
PGRH-RH3 (Douro), a zona associada à bacia hidrográfica do rio Torto foi considerada como possuindo
risco baixo em termos de poluição difusa.
Do ponto de vista dos parâmetros de qualidade da água, destaca-se a presença de 3 estações de
monitorização presentes no rio Torto: Torto 1 (07L/52), Torto 2 (07M/50) e Albufeira Ranhados (07M/01)
(Desenho 9). A análise sumária dos resultados publicados para 2014 e 2015 no SNIRH mostram que a
qualidade da água nestas estações se insere maioritariamente na classe B (Boa), atingindo pontualmente
valores de CQO correspondentes à classe C (Razoável).

ECOLOGIA
A área de estudo não intersecta qualquer área classificada incluída no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas (Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho) ou IBA, sendo as áreas mais próximas o Sítio Rio
Paiva (PTCON0059) que se encontra a cerca de 19 km para Sudoeste da área de estudo e a ZPE Vale do
Côa (PTZPE0039) e IBA Vale do Côa (PT006) que se localizam a cerca de 21 km para Este.
Foram elencadas para a área de estudo 129 espécies de vertebrados agrupados nos seguintes conjuntos:
9 peixes, 7 anfíbios, 13 répteis, 67 aves e 33 mamíferos. No que diz respeito à flora foram elencadas 148
espécies.
No Quadros A.1 a A.3 do Anexo II são identificadas as espécies faunísticas e florísticas e habitats
considerados mais sensíveis potencialmente presentes nesta zona. Consideraram-se como mais sensíveis
os habitats naturais e as espécies da flora e da fauna constantes dos Anexos A-I, B-I, B-II e/ou B-IV do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
Fevereiro. Para a flora são consideradas ainda as espécies constantes do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de Abril, na redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
Para as espécies de vertebrados, foram ainda consideradas as espécies que, não apesar de não
constarem dos anexos supramencionados, possuam um estatuto de conservação “Vulnerável”, “Em
perigo” ou “Criticamente em perigo”, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral
et al., 2006).
Não são conhecidas potenciais espécies ameaçadas de invertebrados na área de estudo, embora o rio
Torto faça parte da área de distribuição potencial do mexilhão-de-rio (Margaritifera margaritifera) (Reis,
2006), espécie constante do Anexo B-II do Decreto-lei 140/99. Contudo, tendo em conta que todas as
linhas de água presentes na área de estudo são de caráter temporário, considera-se não ser potencial a
ocorrência desta espécie na área de estudo.

42 A1054_PDA_Penedono_Vfinal

Proposta de definição de âmbito do EIA do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono
De acordo com a bibliografia consultada, regista-se na área de estudo a presença do abrigo de quirópteros
designado Penedono I, que se situa nas galerias das minas de Santo António (ICNF, 2014), precisamente
num dos mais importantes filões a explorar. Este abrigo é considerado de importância nacional durante o
período de primavera, albergando as seguintes espécies: morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus
ferrumequinum), morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e morcego-de-peluche
(Miniopterus schreibersii). Durante a primavera este abrigo alberga algumas centenas morcego-depeluche, poucas centenas de morcegos-de-ferradura-mediterrânicos, e poucas dezenas de morcego-deferradura-grande (dados de 2007). Na época de maternidade e no outono o abrigo é ocupado por
indivíduos isolados de morcego-de-peluche e morcego-de-ferradura-grande (dados de 2008) (ICNF, 2014).
No verão de 2014, durante uma saída de campo no âmbito do EIncA do Projeto de Recuperação Ambiental
da Antiga Área Mineira de Santo António de Penedono, a equipa de ecologia visitou as galerias da mina
de Santo António e confirmou a utilização do abrigo por 57 indivíduos de morcego-de-peluche, 30
indivíduos de Myotis sp. e um indivíduo de morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus) (Biovia, 2014).
É, ainda, de referir a presença na envolvente alargada da área de estudo do seguinte:
•

de uma área crítica para aves de rapina localizada a cerca de 2,8 km a Noroeste da área de estudo
e de uma área muito crítica para aves de rapina localizada a cerca de 6,7 km a Noroeste da área de
estudo (ICNB, 2010);

•

de 3 territórios de alcateias de lobo: alcateia de Trancoso localizada a cerca de 6,7 km a Sul; alcateia
de Leomil localizada a cerca de 18 km a Sudoeste; e alcateia da Lapa localizada a cerca de 19 km a
Sudoeste (Pimenta et al., 2005).

SOCIO-ECONOMIA
A área de estudo localiza-se na NUT II - Região Norte, na NUT III - Sub-região Douro, no município de
Penedono e na freguesia da Granja, inserida atualmente na União de Freguesias de Penedono e Granja.
A NUT III - Douro contribui com cerca de 5,4 % da população residente na região Norte, tendo registado,
uma taxa de crescimento populacional anual negativa de (-)1,0 %. Quanto ao volume de negócios das
empresas, a sub-região NUT III-Douro representa apenas 2,5% do volume de negócios da região Norte.
Em termos municipais/locais, no concelho de Penedono, em 2015, a população residente era de 2.736
habitantes, exibindo uma taxa de crescimento média anual negativa de -1,4%, inferior à da sub-região em
que se insere. A freguesia da Granja totalizava, em 2011, 148 habitantes representando cerca de 5% da
população residente no concelho de Penedono (2.952 habitantes em 2011). Este concelho apresentava
em 2015 um índice de envelhecimento elevado, da ordem dos 232,6%, valor este que está acima da
tendência verificada a nível regional (197,9%) e nacional (143,9%).
Relativamente à ocupação do território pela população, verifica-se um padrão de concentração em
pequenos aglomerados/povoações, com ocorrência de habitações isoladas, nomeadamente na freguesia
da Granja, tipo este de ocupação a que se associam baixos valores de densidade populacional, da ordem
dos 15 a 20 hab./km 2. Destacam-se os aglomerados populacionais de Santo António, a Sul e a Granja, a
Sudeste, bem como o conjunto habitacional Quinta da Picoila que inclui uma unidade de Turismo Rural.
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Quanto ao mercado de trabalho potencial (população ativa) do município de Penedono, este conta com
1.707 indivíduos, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Em 2011, a taxa de atividade
rondou os 59%, tendo exibido um aumento generalizado desde 1991. No que respeita às condições de
emprego, em termos concelhios e locais, a taxa de desemprego, foi, em 2011, de 5,4% no concelho de
Penedono e de 2,8% na freguesia da Granja.
Em 2011, o índice de poder de compra no concelho de Penedono foi, em média, de 56,5, inferior ao poder
de compra sub-regional da NUT III Douro (74,1), e abaixo da média regional, que atinge os 89,2.
Quanto à distribuição da população empregada por sectores de atividade, os dados disponíveis revelam
uma forte representatividade do sector terciário, quer em termos regionais, quer em termos locais. Neste
contexto, no concelho de Penedono o sector terciário é o mais representativo (61%), atingindo os 86% no
caso da freguesia da Granja. Os sectores, primário e secundário, exibem pesos semelhantes, da ordem
dos 20%, enquanto na freguesia da Granja o sector primário é pouco significativo, representando apenas
2% da população empregada na freguesia.
Em termos de dinâmica empresarial, em 2015, o concelho de Penedono contava com 607 empresas de
sectores não financeiros, as quais possuíam 821 empregados ao seu serviço e geraram um volume de
negócios na ordem dos 17 milhões de euros. No caso particular do sector das indústrias extrativas,
Penedono conta com 3 empresas constituídas.
Em termos de atividades económicas, há a destacar a presença na área de estudo da já referida unidade
de turismo rural (a Quinta da Picoila), a única presente nesta freguesia, e a Cooperativa Agrícola de Penela
da Beira, localizada na freguesia de Penela da Beira, inserida na área geográfica de Denominação de
Origem Protegida (DOP), Soutos da Lapa.

USO DO SOLO E PAISAGEM
A caracterização do uso atual do solo na área de estudo baseou-se na Carta de Ocupação do Solo, 2007
(COS 2007) complementada com reconhecimento de campo não exaustivo. De acordo com a informação
representada no Desenho 10, verifica-se que, em termos de classes de uso relevantes, a ocupação
predominante são os matos densos e pouco densos, seguindo-se o uso florestal (florestas abertas de
pinheiros bravo, de outros carvalhos, folhosas e resinosas) e o uso agrícola (pomares de castanheiro e
culturas de sequeiro). São ainda identificados um espaço de indústria, respeitante à antiga zona mineira
de Santo António, uma mancha de vegetação herbácea natural e uma pequena extensão de espaço canal.
No Quadro 3.4.1 apresenta-se uma breve descrição das tipologias de uso do solo em presença na área
de estudo considerada.
Quadro 3.4.1 - Descrição das classes de uso do solo presentes na área de estudo
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Classe de
uso do solo

Apontamento fotográfico

Matos

Descrição

Nesta classe de uso do solo incluem-se as manchas com matos densos e com matos
pouco densos que ocupam quer as zonas de encosta quer as zonas mais aplanadas.

Uso
florestal

Descrição

Nesta classe de uso do solo incluem-se as manchas com ocupação florestal localizadas
essencialmente nas zonas de encosta com maior inclinação. Nestas áreas regista-se a
presença de zonas com vegetação esparsa, bem como zonas de floresta mista e florestas
abertas de pinheiro, carvalhos e castanheiros. Na área de estudo destaca-se uma zona de
floresta ardida resultante do incêndio ocorrido em Agosto de 2013.
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Classe de
uso do solo

Apontamento fotográfico

Uso
agrícola

Descrição

Esta classe de uso do solo engloba usos agrícolas diversos, destacando-se, pela sua
representatividade os pomares de castanheiro.

Uso
industrial exploração
de
recursos
geológicos

Descrição

Esta classe de uso inclui a zona da antiga exploração mineira de Santo António de
Penedono, constituída pelas estruturas construídas atualmente em ruínas e as pilhas de
rejeitados.

Espaços
Canal

Descrição

Como espaço canal destaca-se a presença da EN229 que assume papel estruturante na
rede viária do concelho.

Em termos paisagísticos, definem-se, numa primeira abordagem duas importantes Unidades Homogéneas
da Paisagem (UHP), que correspondem às áreas com mais representação e relevância, para as quais foi
analisada a respetiva sensibilidade visual, em função da sua Qualidade Visual e da sua Capacidade de
Absorção Visual, que se sistematizam no Quando 3.4.2.
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Quadro 3.4.2 - Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP)

UHP1
Características
principais

Declives
Predominantes

Ocupação
predominante

Cumeadas
principais e
encostas

Plano a muito
acidentado

Pinheiro bravo
e matos

Apontamento fotográfico

Descrição: corresponde às áreas de ocupação florestal e
de matos, que ocupam a zona de cumeada e as encostas
quer as mais declivosas quer as mais suaves. A qualidade
visual é média a elevada, dado o tipo de relevo escarpado
que aqui ocorre e apresenta uma capacidade de absorção
visual reduzida (na encosta da margem esquerda da ribeira
da Granja) e média na margem oposta à área do Projeto.
Classificação: Qualidade Visual média a elevada; Absorção Visual reduzida a média e Sensibilidade
Visual média a elevada.
UHP2
Características
principais

Declives
Predominantes

Ocupação
predominante

Área mineira

Acentuado nas zonas
naturais não
intervencionas. Plano
na zona das
plataformas criadas
para a implantação
dos antigos anexos
mineiros.

Pilhas de
rejeitados,
edifícios em
ruínas,
chaminé

Apontamento fotográfico

Descrição: Trata-se de uma área artificializada, que no
caso das pilhas de rejeitados apresenta um cromatismo e
uma estrutura completamente dissonante com a envolvente
tornando-as bastante visíveis. No caso dos edifícios, o
facto de estarem degradados leva a que constituam uma
área de muito baixo interesse paisagístico. É ainda de
salientar a presença da chaminé que devido a sua altura é
igualmente bastante visível da envolvente.
Classificação: Qualidade Visual reduzida; Absorção Visual elevada e Sensibilidade Visual reduzida.
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QUALIDADE DO AR
Para a caracterização da qualidade do ar atual na área de estudo foram considerados os dados de
qualidade do ar obtidas nas estações de monitorização de Lamas de Olo e de Fornelo do Monte publicados
no site da Agência Portuguesa do Ambiente para estas estações (ano de 2015).
Estas duas estações de monitorização fornecem dados que permitem estabelecer as condições de fundo
em termos de qualidade do ar para a região Norte e Centro interior, podendo tomar-se como bons
indicadores das caraterísticas da área de estudo, tendo em conta a semelhança de condições no que
respeita à presença de fontes emissoras de poluentes atmosféricos e ocupação do solo.
A estação de Lamas de Olo localiza-se a Norte da
área de estudo, no concelho de Vila Real, na
freguesia de Lamas de Olo, enquanto que a
estação Fornelo do Monte se localiza a Sudoeste
da área de estudo, no concelho de Vouzela e
freguesia de Fornelo do Monte (Figura 3.4.7). As
duas estações monitorizam diversos poluentes,
nomeadamente os níveis de NO2, SO2 O3 e
partículas.
Em qualquer das estações, os níveis medidos
encontram-se dentro dos critérios estabelecidos
na legislação em vigor como correspondentes a
boa qualidade do ar.
Destaca-se, contudo, o registo de algumas
situações pontuais em termos de partículas (em
Fornelo do Monte) e O3 (em ambas as estações),
em que os valores medidos foram superiores ao
valor limite aconselhável, embora o número de
vezes em que tal excedência se verificou não
tenha ultrapassado o valor permitido previsto na
legislação quanto a este critério.

Figura 3.4.7 - Localização das estações de
monitorização da qualidade do ar

O registo destas situações indica a possibilidade de ocorrência de fenómenos episódicos de poluição
atmosférica na região em causa, podendo estes, estar associados, nomeadamente, à ocorrência de
incêndios florestais.
No que se refere à caraterização das emissões de poluentes atmosféricos no concelho de Penedono,
recorreu-se à informação constante do inventário de emissões de Portugal referente ao ano de 2009,
desagregado por concelho, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente.
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De acordo com os dados publicados, as emissões inventariadas para o concelho de Penedono são de
7,89 toneladas/ano para óxidos de enxofre, 91,87 toneladas/ano para os óxidos de azoto, 28,70
toneladas/ano para as partículas e 11 901,08 toneladas/ano para o dióxido de carbono.
Estas emissões são inferiores a 0,01% das emissões totais nacionais (para qualquer dos poluentes
considerados) o que, para um concelho que representa 0,14% da área do território nacional, indica que se
trata de um território com emissões reduzidas a partir, quer, de fontes fixas, quer, de fontes móveis.

AMBIENTE SONORO
O concelho de Penedono possui classificação acústica, aprovada no âmbito da proposta de Revisão do
Plano Diretor Municipal de Penedono, de 2 de Abril de 2011, em obediência às disposições do
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 1 de Agosto.
De

acordo

com

a

informação

constante

no

PDM

(http://www.cm-

penedono.pt/pdm/ordenamento_acustica/), de que se apresenta um extrato da “Planta de Ordenamento Classificação Acústica” na Figura 3.4.8, é possível identificar diversos núcleos habitacionais classificados
como Zonas Mistas, nomeadamente o núcleo habitacional de Picoila e a povoação da Granja.

Figura 3.4.8 - Extrato da Classificação Acústica na envolvente do Projeto
Tendo em conta as características da área envolvente do Projeto, considera-se que o ambiente sonoro
atual é Pouco Perturbado, característico de meio rural agrícola, sendo as principais fontes de ruído o
tráfego rodoviário da EN 229 e o ruído característico da natureza e atividade agrícola ligeira.
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PATRIMÓNIO
Relativamente a este último fator ambiental, devido ao formalismo que reveste a sua elaboração, optouse por apresentar no Anexo IV, de forma individualizada, o relatório de caracterização preliminar elaborado
pelo arqueólogo.

4.

IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS
4.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES ASSOCIADAS ÀS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E
DESATIVAÇÃO COM POTENCIAIS IMPACTES NEGATIVOS

No Quadro 4.1.1 indicam-se resumidamente as atividades e as ações que se prevê que decorrerão nas
fases de construção/instalação, exploração e desativação do Projeto com potenciais impactes
significativos.
As características, magnitude e significância dos impactes serão avaliados no EIA atendendo aos aspetos
particulares do Projeto e às características da área de estudo.
Acrescem às atividades e impactes referidos os que decorrerão na fase de encerramento e pós
encerramento, tratando-se de ações destinadas a abandonar a exploração em condições técnicas e
ambientalmente adequadas que, tendencialmente, terão menor significado do que os identificados para as
fases de construção/instalação e exploração.
Importa referir que, na identificação das questões significativas que se apresenta de seguida, considerouse que o Proponente, naturalmente, cumprirá a legislação aplicável aos vários domínios da atividade que
vier a desenvolver e que serão adotadas as boas práticas ambientais do sector para assegurar a
sustentabilidade ambiental do Projeto.
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Quadro 4.1.1 - Ações ou atividades do Projeto com potenciais impactes relevantes
Atividades

Ações geradoras de impactes
Fase de construção/instalação

Desmatação/desarborização das áreas
a intervencionar e ocupar pelo Projeto

Eliminação de vegetação e colocação do solo a
descoberto

Construção e melhoramento de vias de
circulação interna na área de estudo

Realização de pequenas terraplenagens

Instalação de equipamentos
associados ao desmonte junto dos
veios a explorar

Alteração do uso atual do solo e ocupação do território
por estruturas e infraestruturas
Circulação geral de pessoas e veículos pesados,
utilização de equipamentos, movimentação de materiais
e equipamentos de grande porte nas áreas a
intervencionar (antiga zona mineira, jazida, anexos
mineiros)

Preparação de área para disposição
temporária de escombros
Instalação de equipamento de
britagem junto à Lavaria

Aprovisionamento de bens e materiais e utilização de
mão de obra e serviços especializados
Fase de exploração

Desenvolvimento da mina subterrânea

Circulação geral de pessoas e veículos pesados,
utilização de equipamentos, movimentação de materiais
Realização do desmonte,
nas áreas a intervencionar pelo Projeto
armazenamento temporário do minério
e escombros
Consumo de água potável e "industrial", produção de
águas residuais, emissão de poeiras e gases de
Pré-processamento do minério
combustão,
produção e gestão de resíduos, emissão de
(britagem prévia e produção de
ruído,
consumo
de energia, consumo e gestão de
concentrado na Lavaria
produtos químicos
Encaminhamento do concentrado de
Aprovisionamento de bens e materiais e utilização de
ouro para o exterior
mão de obra e serviços especializados
Enchimento das galerias com
Utilização da rede viária local
escombro
Deposição adequada de rejeitados da
Lavaria sobre a pilha de rejeitados
criada no projeto de recuperação
ambiental
Gestão e manutenção das instalações
de apoio/anexos mineiros
Fase de desativação
Desmantelamento e demolição das
estruturas e infraestruturas utilizadas
Abandono da exploração em
condições técnicas e ambientalmente
adequadas, incluindo recuperação
paisagística.

Circulação geral de pessoas e veículos pesados,
utilização de equipamentos, movimentação de materiais
nas áreas a intervencionar pelo Projeto.
Produção e gestão de resíduos, emissão de ruído,
consumo de energia e água
Realização de terraplenagens e plantações
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4.2. POTENCIAIS IMPACTES SIGNIFICATIVOS
A informação de que se dispõe relativamente às características do Projeto e a caracterização sumária e o
reconhecimento da área em estudo efetuados permitem antever alguns aspetos e impactes que se
consideram ser particularmente importantes no contexto do EIA a elaborar.
A caracterização sumária do ambiente da área em estudo dá conta que o território apresenta uma
ocupação do solo naturalizada circundada por um contexto paisagístico de valor significativo.
O Proponente está ciente da importância de adotar uma conceção do Projeto que promova a sua
assimilação no território e prevê adotar medidas de minimização e de compensação de impactes para
garantir a sustentabilidade do Projeto.
A área de estudo do Projeto situa-se no concelho de Penedono que está em processo demográfico
regressivo. A implementação de um Projeto gerador de emprego e de rendimentos económicos, por via
da exploração de um recurso geológico, constitui, portanto, um aspeto relevante no contexto
sociodemográfico em que o Projeto se insere e que deverá ser potenciado, tanto quanto possível.
Os aspetos relacionados com o enquadramento e compatibilização do Projeto com os instrumentos de
gestão territorial e as servidões serão aprofundados no EIA a que respeita a presente PDA, verificando-se
que o Projeto está explicitamente enquadrado no PDM de Penedono, designadamente nos espaços afetos
à exploração de recursos geológicos definidos na Planta de Ordenamento: “Área de Salvaguarda de
Exploração de Recursos Geológicos”.
Em síntese, os impactes que se antecipa que terão potencialmente mais significado à luz do conhecimento
atual que se detém sobre o Projeto e a área de estudo, e que por isso deverão ser objeto de um tratamento
mais detalhado indicam-se no Quadro 4.2.1.
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Quadro 4.2.1 - Identificação dos impactes ambientais potencialmente mais relevantes

Fator ambiental

Impactes positivos e negativos

Recursos minerais

Promoção da utilização económica de recursos minerais

Hidrogeologia e
qualidade das águas
subterrâneas

Consumo de água subterrânea
Abaixamento de níveis e alterações na direção do escoamento, a nível
local

Ecologia

Afugentamento de espécies de fauna, perda de abrigo para espécies de
fauna (nomeadamente morcegos que ocupam o abrigo de importância
nacional), mortalidade de espécies de fauna com menor mobilidade
Favorecimento da presença de espécies exóticas invasoras

Uso do solo e paisagem

Socio-economia

Redução da qualidade paisagística do território e do seu contexto
devido à implantação dos elementos mais significativos do Projeto na
fase de exploração
Criação de emprego e aumento do rendimento da população
Dinamização da atividade económica

Ambiente sonoro

Afetação local de habitação e eventualmente de unidade de alojamento
turística

Património arqueológico,
arquitetónico e
etnográfico

Eventual afetação do contexto de elementos culturais

4.3. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS RELEVANTES
Tendo em consideração o que foi descrito relativamente ao significado dos potenciais impactes, considerase que os fatores ambientais relevantes para caracterização e análise no EIA são os seguintes:
•

Geologia, geomorfologia e recursos minerais

•

Hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas

•

Hidrologia e qualidade das águas superficiais

•

Sistemas ecológicos

•

Uso do solo e paisagem

•

Socio economia

•

Ambiente sonoro

•

Património arqueológico e etnográfico
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4.4. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
No EIA que vier a ser elaborado, serão diferenciados os impactes ambientais esperados e os riscos
ambientais (associados à ocorrência de eventos improváveis ou raros), podendo estes últimos acarretar a
eventual ocorrência de danos ambientais, com magnitude variável de acordo com as situações.
Salienta-se que, pelo facto de no caso particular do Projeto em estudo não estar prevista a realização, na
área de estudo, do tratamento do concentrado de ouro, não estará, portanto, previsto o armazenamento e
manuseamento de quantidades importantes de substâncias perigosas.
Não está, assim, prevista a produção de lamas ou resíduos perigosos associados a este processo que
requeiram a sua gestão em instalações específicas destinadas a eliminação de resíduos perigosos,
nomeadamente instalações de resíduos de Categoria A na aceção do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de
Fevereiro
Poderão colocar-se, contudo, alguns riscos de derrames de substâncias perigosas que possam vir a estar
presentes em pequenas quantidades na zona de intervenção do Projeto e ou combustíveis ou lubrificantes
que venham a ser utilizadas nos equipamentos. Devido ao risco que poderá colocar-se de contaminação
das águas superficiais e subterrâneas no caso da ocorrência de um derrame, serão oportunamente
previstas as medidas e disposições adequadas para fazer face a esses riscos, que não se antecipa que
sejam relevantes.
Por fim, apesar de os processos tecnológicos inerentes ao Projeto em questão não revestirem particular
risco de geração de um incêndio, cabe referir a importância que reveste a implementação de medidas
destinadas a controlar e minimizar este risco, uma vez que a área do Projeto se enquadra numa zona de
alta e muito alta perigosidade de incêndio.

4.5. ASPETOS QUE PODEM CONSTITUIR CONDICIONANTES AO PROJETO
Com base na caracterização sumária do ambiente efetuada e no conhecimento adquirido sobre o Projeto
identificam-se os seguintes aspetos particulares que devem ser atendidos na elaboração do EIA:
Em termos de Geologia, Geomorfologia, Geotecnia, Tectónica e Sismicidade, os aspetos que podem
constituir condicionantes ao Projeto incidem sobretudo nas condições de estabilidade das formações
encaixantes da mineralização e das zonas mineralizadas durante o processo de desmonte subterrâneo
com explosivos, tratando-se de um aspeto fundamentalmente a atender no âmbito da conceção do Projeto.
No que respeita a Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas, deverá ter-se presente a
vulnerabilidade intrínseca mais elevada do meio nas zonas de fracturação do maciço e, consequentemente
a potencial afetação da qualidade da água explorada em aproveitamentos (poços, furos ou nascentes)
privados que se situem em povoações próximas.
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Em termos de Ecologia, no que diz respeito aos valores florísticos presentes na área em estudo considerase que 2 espécies com elevado interesse para a conservação podem ocorrer nos biótopos presentes na
área de estudo, o que será devidamente estudado no EIA.
Em termos de habitats de interesse comunitário considera-se a presença potencial de 6 habitats na área
de estudo, nomeadamente de um habitat considerado prioritário: 91E0* - Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), como tal a cartografia destes
será essencial para mitigar a sua afetação.
A área de estudo alberga um abrigo de morcegos considerado de importância nacional durante o período
de primavera que corresponde às galerias das minas de Santo António (galerias dos veios 2 e 3)
(Penedono I). Durante a primavera este abrigo alberga algumas centenas morcego-de-peluche
(Miniopterus schreibersii), poucas centenas de morcegos-de-ferradura-mediterrânicos (Rhinolophus
euryale), e poucas dezenas de morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) (dados de
2007). Na época de maternidade e no outono o abrigo é ocupado por indivíduos isolados de morcego-depeluche e morcego-de-ferradura-grande (dados de 2008) (ICNF, 2014). É ainda de referir que no verão de
2014, durante uma saída de campo no âmbito do EIncA do de Recuperação Ambiental da Antiga Área
Mineira de Santo António de Penedono, a equipa de ecologia visitou as galerias da mina de Santo António
e confirmou a utilização do abrigo por 57 indivíduos de morcego-de-peluche, 30 indivíduos de Myotis sp.
e um indivíduo de morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus) (Biovia, 2014).
Tendo em conta a presença deste abrigo nas galerias a explorar no Projeto considera-se essencial
compreender melhor a ocupação do abrigo durante todo o ano, assim como estudar as suas caraterísticas
e as de outras galerias existentes na área, de forma a contribuir para a elaboração de uma compensação
dos impactes sobre o abrigo de morcegos, nomeadamente pela adoção de outra galeria existente como
abrigo ou da criação de uma nova galeria com condições favoráveis para albergar morcegos. A este
respeito salienta-se que o Proponente se disponibiliza a criar uma nova galeria com condições adequadas
a abrigar morcegos ou adaptar uma existente, com o intuito de compensar os impactes sobre a
comunidade de quirópteros que ocupa atualmente as galerias que se pretender explorar, nomeadamente
nos veios 2 e 3, determinantes para a viabilidade do Projeto.
No que respeita ao Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, dispõe-se atualmente de
uma base de conhecimento muito expressiva acerca do património de interesse cultural na área de estudo
do Projeto.
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As principais categorias de valores culturais, imóveis, que podem condicionar a configuração ou a
execução do Projeto, quer se situem na incidência direta, na incidência indireta ou na envolvente das
componentes do Projeto, respeitam a ocorrências de natureza arqueológica, presentes ao nível do solo
(níveis de ocupação, estruturas enterradas), na interface entre solo e subsolo (estruturas negativas), sobre
afloramentos de rocha, ou no subsolo (infraestruturas escavadas em rocha), geralmente inventariados em
registo público;
Por fim, durante a elaboração do EIA serão analisados de forma detalhada os vários Instrumentos de
Gestão Territorial com incidência na área em estudo e serão destacadas as orientações, objetivos e
medidas específicas com incidência sobre a área de estudo do Projeto e descritos as medidas e os
procedimentos legais e administrativos que será necessário implementar para garantir a conformidade do
Projeto com os IGT.

4.6. POPULAÇÕES E DE OUTROS GRUPOS SOCIAIS POTENCIALMENTE AFETADOS PELO PROJETO
Em termos socioeconómicos, os indicadores sistematizados na caracterização sumária da área de
estudo dão conta da importância que assumem os impactes positivos do Projeto associados à criação de
emprego e rendimento e à dinamização das atividades económicas. Salienta-se, por outro lado, o facto de
não existirem aglomerados na proximidade quer dos acessos viários a criar para o transporte de materiais
quer da própria área de estudo, não se antecipando a afetação da população. Está referenciada uma
habitação imediatamente a Norte do limite da área de estudo que, embora diste de 400 m da Lavaria e
cuja via de acesso não se antecipe que venha a ser utilizada para este Projeto, será atendida na fase de
conceção pormenorizada do Projeto.
Para avaliar adequadamente os impactes do Projeto, o Proponente pretende auscultar e recolher
contributos para o EIA de grupos sociais e de entidades interessadas, das quais se destacam as seguintes:
•

Câmara Municipal de Penedono.

•

População, incluindo os habitantes residentes nos concelhos e lugares de influência mais direta do
Projeto.

•

Entidades potencialmente “interessadas”, nelas se incluindo entidades públicas e privadas, bem como
associações nacionais, regionais e locais com potencial interesse na elaboração do Projeto, por se
considerar serem importantes para o desenvolvimento do EIA.
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5.

PROPOSTA

METODOLÓGICA

DE

CARACTERIZAÇÃO

DO

AMBIENTE

AFECTADO E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJETO
5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A caracterização da situação ambiental de referência do ambiente biofísico, socioeconómico e cultural da
área de estudo e de influência do Projeto constituirá o referencial que suportará a avaliação subsequente
de impactes ambientais.
Na definição da área de estudo a considerar para cada um dos fatores ambientais analisados haverá a
preocupação de proceder a uma análise enquadrada num contexto regional ou local, prevendo-se que as
unidades espaciais de análise e as respetivas escalas de trabalho sejam diversas.
A caracterização da situação de referência fundamentar-se-á na síntese da informação de base disponível,
na realização de trabalhos de campo e na análise e tratamento da informação fornecida ou adquirida junto
das entidades a consultar com o objetivo de garantir os necessários levantamentos temáticos e a aferição
e validação da informação de base.
Os fatores ambientais a considerar na caracterização do estado atual do ambiente e na avaliação de
impactes ambientais serão os seguintes:
•

Clima

•

Solos

•

Geologia, Geomorfologia, Geotecnia, Tectónica e Sismicidade

•

Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

•

Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais

•

Sistemas Ecológicos

•

Uso do Solo e Paisagem

•

Socio economia

•

Qualidade do Ar

•

Ambiente Sonoro

•

Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
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No que respeita à temática relacionada com o Ordenamento do Território, propõe-se que, no EIA a
elaborar, a mesma seja objeto de uma análise abrangente e detalhada no âmbito do capítulo respeitante
à conformidade com os instrumentos de gestão territorial, pelas seguintes razões:
•

Porque a análise do enquadramento do Projeto nos instrumentos de gestão territorial em vigor e das
restrições e condicionantes ao uso do solo na respetiva área de estudo é habitualmente efetuada nos
capítulos iniciais do EIA, de localização e caracterização do Projeto, de acordo com as disposições
aplicáveis à elaboração do mesmo;

•

Porque o tipo de informação a apresentar no âmbito da Caracterização da Situação de Referência e
da Avaliação de Impactes referentes a este fator ambiental é habitualmente, em larga medida, similar
à análise efetuada no capítulo inicial, ou seja, a identificação dos planos com incidência sobre a área
de estudo, a análise das suas disposições legais e das consequências das mesmas para o Projeto e
a identificação dos procedimentos administrativos necessários para assegurar a conformidade do
Projeto com estes mesmos instrumentos de planeamento;

No que respeita aos aspetos metodológicos respeitantes à previsível evolução do ambiente afetado sem
Projeto, esta consiste na consideração de um cenário tendencial de evolução previsível do estado do
ambiente sem o Projeto, o que constitui a comummente designada “alternativa zero”. Trata-se de uma
importante etapa de um EIA uma vez que a avaliação de impactes ambientais consiste em estimar o
“conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais num
determinado período de tempo e numa determinada área, resultantes da realização de um Projeto,
comparadas com a situação que ocorreria nesse período de tempo e nessa área se esse Projeto não
viesse a ter lugar” (alínea k) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro)
Nesta perspetiva, a caracterização do estado do ambiente a afetar pelo Projeto, refletirá, as condições
atuais da área de estudo que serão encontradas à data de início de construção/instalação do Projeto e
que suportarão a fase de avaliação de impactes para a fase construção/instalação.
No que respeita à avaliação de impactes referentes à fase de exploração, tomar-se-ão, como termo de
comparação para a avaliação de impactes, as análises efetuadas para o estado atual do ambiente, a que
acrescerão as considerações ou projeções tendenciais definidas pela equipa do EIA à luz dos
conhecimentos da área em estudo. Adicionalmente considerar-se-ão as previsões que se encontrem
estabelecidas por entidades, privadas ou públicas, cujos Projetos ou intenções tenham consequências
previsíveis no território, ou que tenham sido definidas por órgãos da Administração com jurisdição ou
capacidade de regulação no território.
Seguidamente descrevem-se os aspetos metodológicos a considerar na caracterização do ambiente
afetado para cada fator ambiental.

58 A1054_PDA_Penedono_Vfinal

Proposta de definição de âmbito do EIA do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono

5.2. CLIMA
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
O objetivo da análise a efetuar no âmbito estudo do clima consiste no conhecimento e análise dos dados
relativos aos principais meteoros que constam das Normais Climatológicas publicadas. Com base nestes
elementos será apresentada a caracterização climática da região de implantação da área de Projeto, o
que assume relevância para a avaliação de impactes sobre outros domínios de análise, em particular os
que dependam do regime de ventos, devido à importante mobilização que se prevê efetuar dos materiais
pulverulentos que estão presentes nas escombreiras.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Os elementos a recolher e a tratar para suportar a caracterização da situação de referência respeitante ao
clima são os seguintes:
•

Normais Climatológicas da Região em estudo.

•

Dados meteorológicos anuais disponíveis para as estações meteorológicas selecionadas para a área
em estudo.

As entidades a que se recorrerá para a obtenção dos referidos elementos de base são as seguintes:
•

Instituto de Meteorologia

•

Agência Portuguesa do Ambiente

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

Com base nos elementos recolhidos na bibliografia e na base de dados disponível, será efetuada a
caracterização climatológica da zona de implantação do Projeto, nomeadamente, no que respeita ao
regime característico de ventos, nebulosidade, visibilidade, precipitação, temperatura, pressão e cobertura
de nuvens. Será ainda analisada a frequência de ocorrência de outros meteoros de que são exemplo o
nevoeiro, o granizo, a geada e outros elementos que estejam disponíveis para análise.
Sempre que estejam disponíveis dados suficientes será analisada a variabilidade interanual dos
parâmetros para os quais se disporão de dados. Nos restantes casos será sempre analisada a
variabilidade intra-anual dos principais meteoros que constam das Normais Climatológicas publicadas.
Com base em elementos bibliográficos serão ainda analisados os eventos extremos, quer em termos de
intensidade, quer em termos de frequência esperada de ocorrência.
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No final da caracterização climática será apresentada a classificação climática e do conforto bioclimático
da região em estudo segundo o método de Thornthwaite, tendo em conta o balanço climatológico de água
no solo para as estações selecionadas.
Os resultados da caracterização a produzir consistirão numa memória explicativa e peças gráficas, que
traduzam estatisticamente a variação anual e interanual dos principais meteoros nomeadamente rosas de
ventos, nebulosidade, temperatura, visibilidade, pressão, entre outros.

5.3. SOLOS E APTIDÃO DOS SOLOS
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização da situação de referência terá, essencialmente, como objetivos principais avaliar a
aptidão dos solos para um conjunto de funções ecológicas e socio-económicas selecionadas e avaliar a
suscetibilidade dos solos aos principais processos de degradação atuantes em consequência da
implementação do Projeto.
Na avaliação da aptidão dos solos serão consideradas as suas funções como meio natural para o
crescimento de plantas e como mediador na infiltração e na drenagem de água para aquíferos
subterrâneos.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Para a elaboração deste fator ambiental propõe-se recolher e trabalhar a seguinte informação de base:
•

Carta de Solos e de Capacidade de Uso do Solo à escala 1/25.000 a obter junto da Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), serviço oficial responsável pela elaboração e
publicação das cartas de solos, tanto em formato papel como formato digital.

•

Áreas de RAN definidas no PDM de Penedono a obter junto dos serviços técnicos do município
interessado pelo Projeto.

•

Eventuais estudos de solos realizados para a área em estudo.

•

Informação geral a obter no decurso do reconhecimento geral de campo a realizar no âmbito do EIA.

Os limites geográficos da cartografia 1:25.000 abrangerão necessariamente todas as instalações,
estruturas e infraestruturas que constituem o Projeto a que acrescerá uma área do território envolvente,
cuja extensão será definida oportunamente, para efeitos de enquadramento geográfico e de confrontação
das características da área em estudo com o território envolvente.
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METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A informação será obtida junto das entidades detentoras da mesma e através de trabalho de campo dirigido
para reconhecimento geral da área em estudo.
A metodologia de trabalho a adotar envolve a utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de
modo a obter a representação espacial da informação de solos considerada relevante e a permitir o
cruzamento dessa informação com a de outros parâmetros ambientais pertinentes, nomeadamente a
topografia e a ocupação do solo.
Os elementos a produzir relativos à caracterização da Situação de Referência deste fator ambiental
conterão a descrição das unidades de solo presentes na área de estudo, a descrição e quantificação das
áreas de RAN e a definição dos critérios e zonamento do solo para funções relevantes a executar no
âmbito do Projeto.
Com base na informação de base que se propõe utilizar, a caracterização da Situação de Referência na
área de estudo do Projeto traduzir-se-á na descrição, análise e delimitação cartográfica dos seguintes
temas:
•

Unidades pedológicas existentes - Carta de Solos.

•

Classes de aptidão do solo de acordo com a Carta de Capacidade de Uso.

•

Áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN).

A cartografia será apresentada à escala considerada apropriada, prevendo-se à partida, adotar a escala
1/25.000.

5.4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GEOTECNIA, TECTÓNICA E SISMICIDADE
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
Os elementos a obter para este fator ambiental têm por objetivo sustentar a subsequente avaliação de
impactes, o que compreenderá o estudo dos seguintes aspetos (alguns dos quais estarão intimamente
relacionados com a caracterização hidrogeológica a que se procederá da área em estudo):
•

Enquadramento geológico regional e caracterização geológica local da área de estudo do Projeto.

•

Caracterização geomorfológica.

•

Caracterização estratigráfica.

•

Identificação de recursos geológicos, áreas de interesse potencial e regimes de concessão.
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•

Identificação de recursos minerais e seu potencial interesse.

•

Identificação de locais de interesse geológico com valor científico que justifique a sua preservação.

•

Enquadramento tectónico e neotectónico.

•

Caracterização geotécnica e identificação de zonas de instabilidade relativa e potencial.

•

Enquadramento sísmico.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Os elementos que se preveem recolher e analisar para suportar a caracterização da situação de referência
são os seguintes:
•

Modelo digital de terreno.

•

Levantamentos geológicos.

•

Base de dados geológicos.

•

Levantamento de lineamentos estruturais.

•

Informação relativa à presença de recursos minerais.

•

Informação relativa à presença de recursos hidrogeológicos.

•

Outra informação de índole geotécnica disponível.

Para além da bibliografia da especialidade disponível, eventualmente disponível no âmbito do
desenvolvimento de estudos na área envolvente, e da vasta informação produzida no âmbito da realização
dos estudos de base levados a cabo pelo Consórcio Penedono, as fontes de informação a que se recorrerá
estão relacionadas com as entidades que serão consultadas para a obtenção dos referidos elementos de
base, e que são as seguintes:
•

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);

•

Universidades e centros de investigação nacionais (se identificados estudos desenvolvidos na região
envolvente da área de estudo com interesse para este fator ambiental).
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METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A informação será obtida junto das entidades detentoras da mesma e complementarmente prevê-se
efetuar trabalho de campo dirigido para reconhecimento geológico e geomorfológico na área do Projeto e
área envolvente, identificação de eventuais valores geológicos e recolha de apontamentos fotográficos.
As etapas e o âmbito da caracterização a efetuar tendo por base a análise e interpretação dos dados
constantes na bibliografia, nos elementos disponíveis sobre o processo e na cartografia existente sobre a
área de estudo, consistirão no seguinte:
•

Recolha bibliográfica de documentos de índole geológica, geomorfológica e geotécnica com
significado para a área do Projeto;

•

Realização de trabalho de campo;

•

Observação de fotografia aérea de modo a detetar estruturas que importem do ponto de vista
geológico;

•

Descrição do enquadramento geomorfológico da área do Projeto;

•

Caracterização geomorfológica e dos múltiplos aspetos nomeadamente no que concerne à tipologia
da rede de drenagem;

•

Definição da relação da litoestratigrafia com a situação geomorfológica local;

•

Enquadramento geológico da área do Projeto;

•

Identificação de outros recursos geológicos em exploração, áreas de interesse potencial e regimes
de concessão;

•

Identificação de eventuais valores geológicos que possam ocorrer;

•

Enquadramento sismotectónico e caracterização da sismicidade área em estudo;

•

Observação de fotografia aérea de modo a detetar estruturas que importem do ponto de vista
geológico;

•

Enquadramento sísmico da área de estudo.

Os elementos descritivos da situação de referência deste fator ambiental conterão o enquadramento
geomorfológico e a caracterização geológica e geotécnica da área de estudo, a tectónica, nela se incluindo
a síntese das estruturas tectónicas e neotectónicas que condicionaram a área de estudo, a análise da
sismicidade local e regional, os recursos geológicos, os valores patrimoniais e os riscos geológicos e
geotécnicos.
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A representação cartográfica dos elementos de caracterização será materializada em cartas temáticas a
apresentar preferencialmente à escala a que se encontra a informação de base, não inferior a 1:25.000 no
que respeita à cartografia geológica e geotécnica, e às escalas de representação da informação que se
afigurar conveniente, no que respeita à representação da morfologia da área de estudo.

5.5. HIDROGEOLOGIA E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização hidrogeológica e avaliação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos constitui
uma tarefa fundamental para realizar a avaliação hidrogeológica da área de estudo e permitir avaliar o
modo como as transformações que irão decorrer com a implementação do Projeto afetarão os referidos
recursos.
Para caracterizar os recursos hídricos subterrâneos da área afeta ao Projeto será recolhida informação
bibliográfica e será executado trabalho de campo destinado a reconhecer a área de estudo e efetuar
eventuais registos necessários ao desenvolvimento deste fator ambiental.
Os dados quantitativos e qualitativos a obter caracterizarão, assim, as condições hidrogeológicas do ponto
de vista hidrodinâmico e hidroquímico das águas subterrâneas. Os elementos a produzir para este fator
ambiental compreenderão o enquadramento hidrogeológico à escala regional da área de estudo, a
descrição da hidrogeologia à escala local, com indicação da produtividade dos aquíferos, dos
correspondentes parâmetros hidráulicos, da piezometria, a validação do modelo conceptual para a área,
a caracterização hidroquímica, as fácies hidrogeoquímicas, a identificação de eventuais focos de
contaminação, a definição da vulnerabilidade à contaminação e a identificação de eventuais
condicionamentos hidrogeológicos. Salienta-se que o desenvolvimento que será dado aos elementos
descritivos estará dependente da informação de base que existir para a área de estudo.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
A relação da informação de base necessária à realização da caracterização da situação de referência do
fator ambiental Hidrogeologia é a seguinte:
•

Modelo digital de terreno;

•

Levantamentos hidrogeológicos (se disponíveis);

•

Dados da monitorização de qualidade da água e de piezometria (se disponíveis);

•

Levantamento de pontos de água e das características técnicas e hidráulicas;

•

Recolha de dados de ensaios de caudal (se disponíveis nos pontos de água inventariados);
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•

Ortofotomapas;

•

Cartas militares em formato raster ou digital.

A relação das entidades a contactar para a obtenção de alguma da informação listada é a seguinte:
•

CCDR Norte

•

ARH Norte

•

Câmara Municipal de Penedono

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A informação será obtida junto das entidades detentoras da mesma e complementarmente prevê-se
efetuar trabalho de campo dirigido para o inventário dos pontos de água existentes na área envolvente do
Projeto, levantamento das principais características técnicas e hidráulicas destes pontos de água, registo
do nível de água e recolha de apontamentos fotográficos.
Os trabalhos e efetuar, que incluem recolha bibliográfica sobre a área de estudo, a execução de trabalho
de campo e o tratamento gráfico da informação com recurso a SIG, contemplarão o seguinte:
•

Recolha bibliográfica de informação hidrogeológica pertinente sobre a área do Projeto a partir de
estudos de referência, teses, artigos, etc. e análise de informação existente nesta temática obtida no
decurso do desenvolvimento do Projeto.

•

Definição do enquadramento hidrogeológico da área do Projeto à escala regional.

•

Caracterização dos aspetos hidrogeológicos à escala regional. Esta caracterização será construída a
partir de um resumo das características do sistema ou dos sistemas intersectados pelo Projeto.

•

Identificação dos sistemas hidrogeológicos presentes na área de estudo do Projeto (escala local) e
que de algum modo possam ter influência na dinâmica hidráulica subterrânea.

•

Realização de inventário de pontos de água na envolvente da área do Projeto e identificação das suas
características hidrogeológicas e usos principais.

•

Caracterização da qualidade da água e distribuição dos parâmetros por comparação com a legislação
vigente.

•

Caracterização da produtividade aquífera (quantidade) e produtividade real da zona afeta ao Projeto,
suportada nos elementos do inventário realizado, bem como na bibliografia.
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•

Caracterização da profundidade, níveis produtivos das captações e estrutura vertical dos sistemas
captados tendo por base o inventário realizado bem como as condições hidráulicas do local.

•

Caracterização dos parâmetros hidráulicos a partir da interpretação de ensaios de caudal (se
disponíveis) ou com base nas referências bibliográficas a consultar.

•

Realização de cartas isopiezométricas, com base em informação disponível e informação a obter no
levantamento de campo, se possível para períodos distintos do ano, nomeadamente em “águas altas”
e “águas baixas”, que se representarão sob a forma cartográfica.

•

Elaboração do modelo conceptual para a área em estudo no que respeita ao escoamento subterrâneo.

•

Avaliação hidroquímica que permitirá estabelecer as correlações e definir relações de identidade entre
parâmetros de forma a identificar quais os parâmetros alvo que melhor servirão de guia para a futura
monitorização da qualidade da água.

•

Caracterização das fácies hidrogeoquímicas (aplicação de diagramas de Piper, Shoeller, etc.).

•

Avaliação da Vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas através do índice DRASTIC. As
determinações destes índices permitem qualificar e quantificar a vulnerabilidade à poluição dos
aquíferos presentes.

•

Caracterização e identificação das pressões existentes de origem pontual ou difusa na envolvente.

•

Avaliação de outras condicionantes hidrogeológicas que possam ocorrer.

•

Identificação e caracterização de captações licenciadas para uso público, caso se identificam na
análise de pormenor a realizar e verificação se dispõem de perímetros de proteção aprovados.

A representação cartográfica dos elementos de caracterização será materializada em cartas temáticas a
apresentar à escala a que se encontra a informação de base, nomeadamente à escala 1: 50.000 no que
respeita à cartografia geológica, à escala 1:25.000 ou superior no que respeita à cartografia do Índice
DRASTIC e às escalas de representação da informação que se afigurar ser conveniente no que respeita
à representação dos aquíferos.

5.6. HIDROLOGIA E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAL
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização geral da área em estudo, na componente de hidrologia destina-se a determinar alguns
parâmetros hidrológicos e hidráulicos que permitam avaliar o funcionamento do sistema de drenagem,
quer na situação atual, quer na situação futura.
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Esta caracterização incluirá o seguinte:
•

Identificação e caracterização detalhada das bacias hidrográficas interessadas pelo Projeto e do
enquadramento face ao Plano de Gestão de Região Hidrográfica.

•

Descrição e caracterização da rede hidrográfica superficial.

•

Identificação das estações udométricas, udográficas e hidrométricas e recolha e tratamento de dado
relevantes para a caracterização dos fenómenos de precipitação e de escoamento.

•

Identificação das estações de qualidade da água e recolha e tratamento dos dados para
caracterização da qualidade da água.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Para caracterização da situação de referência, em termos do fator ambiental Hidrologia, será coligida
informação a recolher em entidades oficiais, nomeadamente a ARH e a APA, destacando-se neste
particular a informação recente relativa ao Plano de Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Douro.

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

Para a caracterização da situação de referência para o fator ambiental hidrologia será desenvolvido o
seguinte trabalho:
•

Caracterização detalhada das bacias hidrográficas da zona de inserção do Projeto, com particular
atenção para as linhas de água direta e indiretamente afetadas.

•

Caracterização de escoamentos e caudais, incluindo a ocorrência de situações extremas.

•

Identificação e caracterização das condições e secções de vazão a jusante da área a afetar pelo
Projeto.

•

Caracterização da qualidade da água.

Os resultados da caracterização da situação de referência incluirão, para o fator ambiental hidrologia, as
peças escritas, incluindo quadros e figuras ilustrativas, contemplando os aspetos da metodologia proposta,
atrás descrita. A cartografia será apresentada à escala 1:25.000.
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5.7. ECOLOGIA
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A proposta metodológica a adotar tem por objetivo a identificação das espécies e habitats potencialmente
ocorrentes na área de estudo, no sentido de compreender os valores naturais mais importantes.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Tendo em consideração os principais valores ecológicos potencialmente presentes na área de estudo
deverão ser caracterizados os seguintes elementos ecológicos:
•

Flora e habitats;

•

Ictiofauna;

•

Herpetofauna (anfíbios e répteis);

•

Avifauna;

•

Mamíferos.

•

As principais fontes de informação bibliográfica são apresentadas na tabela junta.

Habitats, Flora
e Fauna

Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013)
Flora-On: Flora de Portugal Interativa (Sociedade Portuguesa de Botânica, 2014)

Flora

Flora ibérica - Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares
(Castroviejo, 1986-2013)
Nova Flora de Portugal (Franco & Afonso, 1994, 1998, 2003; Franco, 1971, 1984)

Fauna

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006)

Bivalves

Atlas dos Bivalves de Água Doce de Portugal Continental (Reis, 2006)

Ictiofauna

Carta Piscícola Nacional (Ribeira et al., 2007)

Herptofauna

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010)
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008)

Aves

Aves Aquáticas de Portugal (Farinha & Costa, 1999)
Aves Exóticas que Nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002)

Mamíferos

Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira (Mathias
et al., 1999);
Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (ICNF, 2013)
Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim &
Rodrigues, 1992)

68 A1054_PDA_Penedono_Vfinal

Proposta de definição de âmbito do EIA do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono
Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de
Importância Nacional de Morcegos (1988-2012) (ICNF, 2014)
Ocorrência de gato-bravo em Portugal (Fernandes, 2007)

Mamíferos

Situação populacional do Lobo em Portugal: resultados do censo nacional 2002/2003
(Pimenta et al., 2005)

Quanto às entidades a consultar em fase de EIA, destacam-se as seguintes:
•

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas;

•

Grupo Lobo;

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A caracterização dos elementos ecológicos terá também por base a realização de levantamentos de
campo, que seguidamente se descrevem.
Para a caracterização da flora e da vegetação, serão inventariados, caracterizados e cartografados os
habitats presentes na área de estudo definida.
Para cada habitat será caracterizada a flora com base na metodologia dos quadrados, cujo número e
dimensão será determinada através do método da área mínima (Kent & Coker, 1992), e transectos nas
zonas onde o primeiro método não possa ser realizado (e.g. galerias ripícolas).
Tendo em conta o período de floração das espécies de flora identificadas como mais relevantes, verificase a necessidade de realizar levantamentos de campo no período entre Fevereiro a Abril (Narcissus
triandrus subsp. pallidulus) e entre Maio e Junho (Centaurea micrantha subsp. herminii), incluindo, desta
forma, também, os períodos da maioria das espécies, permitindo assim, a obtenção de um elenco florístico
o mais completo possível.
Nos levantamentos a realizar, será caraterizado o coberto vegetal, através da recolha de informação
acerca da diversidade específica, da dominância relativa, da cobertura vegetal e da percentagem de solo
nu.
A informação recolhida será tratada com recurso a bibliografia especializada, sendo realizada uma
classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes serão descritos e
caracterizados.
Serão identificadas, também, as espécies exóticas presentes na área de estudo e as localizações das
espécies exóticas com carácter invasor.
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A caracterização da ictiofauna basear-se-á em amostragens com recurso a pesca elétrica que serão
realizadas de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo INAG no Protocolo de Amostragem e
Análise para a Fauna Piscícola (INAG, 2008). Serão realizados levantamentos, pelo menos, em dois locais:
um levantamento na linha de água mais próxima da área de estudo e um levantamento no rio Torto nas
proximidades da foz da linha de água mais próxima da área de estudo.
A identificação de anfíbios será realizada com base em vários métodos: prospeção intensiva nas
linhas/massas de água com auxílio de camaroeiro para encontrar posturas, girinos e/ou indivíduos adultos;
deteção bioacústica noturna das vocalizações características dos anuros; transeto rodoviário noturno a
velocidade reduzida por estradas próximas da área de estudo que atravessem ou se aproximem de linhas
ou massas de água, preferencialmente em noites logo após as primeiras chuvas de outono; e, ainda,
observação avulsa.
A identificação de répteis será realizada com base em deteção visual durante transetos pedestres para
busca intensiva, recorrendo a levantamentos de pedras e/ou outras estruturas suscetíveis de albergar
indivíduos. Uma parte significativa dos transetos deverá ser feita junto a linhas de água ou massas de
água, maximizando a possibilidade de deteção de lagarto-de-água e cágado-mediterrânico. Proceder-seá, ainda, à observação avulsa, nomeadamente de mortalidade rodoviária.
Para determinar o padrão geral de ocorrência das espécies de aves serão realizados pontos de escuta
com distância fixa, distribuídos por toda a área de estudo e por todos os habitats existentes, a uma
distância mínima de 500 m entre si. Cada ponto terá uma duração de 5 minutos, de forma a padronizar o
método de amostragem (Bibby et al., 2000). Este método permitirá conhecer os padrões globais de
utilização da área de estudo, assim como obter riquezas específicas e índices de abundância.
Será ainda realizado um ponto de observação em local elevado e de boa visibilidade, com duração de uma
hora, para avaliar a utilização desta área por aves de rapina.
Uma vez que parte das espécies mais relevantes potencialmente presentes na área são migradores
reprodutores, a amostragem das aves deverá ser realizada, preferencialmente, no verão (Junho-Agosto)
de forma a incluir estas espécies.
Para o estudo dos carnívoros serão realizados transetos para prospeção de indícios de presença
(pegadas, dejetos, fossadas e escavadelas) nos caminhos existentes na área de estudo. Se justificável,
de forma a complementar a amostragem de carnívoros e potenciar a deteção de presença de lobo e gatobravo deverá ainda ser usada armadilhagem fotográfica em zonas de cumeada com menor perturbação.
De forma a possibilitar a deteção de presença de lontra deverá ser feito um transeto ao longo da linha de
água mais próxima da área de estudo, coincidente com o local de pesca, para deteção de indivíduos ou
vestígios.
Deverão ser prospetadas todas as estruturas presentes na área de estudo que possam potencialmente
albergar morcegos (e.g. galerias, minas de água, edifícios abandonados, pontes de pedra, etc.) com
especial atenção para as antigas galerias de exploração mineira. A monitorização dos locais de abrigo
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com potencial identificados, deverá ser realizada 3 vezes ao ano: durante a época de maternidade, uma
vez em maio (para morcego-rato-grande (Myotis myotis)), uma vez entre Junho e Julho (época de
maternidade das restantes espécies) e na época de hibernação, entre Janeiro e Fevereiro (ICNB, 2009).
Dada a conhecida presença de um abrigo de importância nacional nas galerias do projeto deverão ser
prospetadas em pormenor todas as galerias já existentes e determinados com precisão os locais onde se
encontram os vários indivíduos ao longo das galerias de forma a compreender quais as caraterísticas
essenciais para a ocupação das galerias por morcegos. As várias galerias existentes devem ainda ser
caraterizadas em termos de orientação, dimensões, temperatura e humidade.
Uma vez que são potenciais na área de estudo também espécies fissurícolas/arborícolas, de forma a
compreender quais as áreas de alimentação utilizadas pelas espécies presentes nos abrigos identificados,
deverão ser realizados censos noturnos para deteção de vocalizações de morcegos. Esta amostragem
será realizada com recurso a um detetor de ultra-sons (D240x Pettersson Elektronik©). Os pontos para
deteção de morcegos deverão ser distribuídos por todos os habitats presentes na área de estudo e terão
a duração de 10 minutos. Os pontos serão realizados 30 minutos após o pôr-do-sol até três horas depois,
devendo esta amostragem ser feita no período entre Março e Outubro.
No que diz respeito à flora e habitats, a informação produzida será apresentada cartograficamente, numa
Carta de Habitats, à escala 1:5.000. A informação relativa à fauna será apresentada a uma escala superior
variando consoante o grupo representado (entre 1:10 000 e 1:25 000).

5.8. USO DO SOLO E PAISAGEM
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
Para a análise do uso do solo e paisagem recorrer-se-á a uma metodologia de análise da paisagem
baseada em parâmetros como a qualidade e a absorção visual da mesma, no sentido de se identificar a
sensibilidade da paisagem, uma vez que é este atributo que vai, em última análise, ser determinante da
magnitude e significância do impacte sobre este fator ambiental, face à capacidade do Projeto para
interferir sobre o mesmo.
A caracterização da situação de referência terá como objetivo analisar os diversos componentes da
paisagem que conduzem à definição do ambiente visual do Projeto.
Sendo a paisagem uma disciplina integradora, o trabalho a desenvolver para a caracterização da situação
de referência envolverá necessariamente o relacionamento com outros fatores ambientais, em especial a
geologia, os solos, o clima, o ordenamento do território, a ecologia, o património e a socio-economia.
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TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Para a elaboração do fator ambiental uso do solo e paisagem propõe-se recolher e trabalhar a seguinte
informação de base:
•

Cartografia topográfica e ortofotomapas da área de incidência do Projeto e envolvente alargada, à
escala 1/10.000, abrangendo o território com relevância para a análise da componente paisagística,
a definir oportunamente mediante análise visual preliminar da orografia do território.

•

Cartografia Militar à escala 1/25.000 e 1.250.000 a obter junto do IGeOE - Instituto Geográfico do
Exército. Os limites geográficos da cartografia 1:25.000 serão coincidentes com os dos ortofotomapas
a obter e os limites geográficos da cartografia à escala 1:250.000 serão superiores, sendo
determinados pelos elementos do enquadramento territorial que se pretendam representar e que
serão definidos em concertação com outros fatores ambientais do EIA.

•

Cartografia do uso do solo (COS 2007, desagregada ao nível 2) a obter junto da Direção Geral do
Território (integrando o ex-Instituto Geográfico Português). Os limites geográficos da cartografia
1:25.000 serão coincidentes com os dos ortofotomapas.

•

Cartografia do PDM dos concelhos a abranger, à escala 1:10.000, a obter junto dos respetivos
municípios.

•

Elementos de base e cartografia com relevância para a análise paisagística respeitante aos
Instrumentos de Gestão Territorial com incidência no território em estudo, nomeadamente o Plano
Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro, a obter junto da Direção Geral do Território
(integrando a ex-DGOTDU - Direção Geral do Ordenamento do Território)

Para além destes elementos indispensáveis à análise paisagística do Projeto, será necessário reunir
informação complementar, de utilização transversal a outros fatores ambientais do EIA, de que se
destacam a rede hidrográfica, a rede viária, os elementos culturais e patrimoniais presentes, os núcleos
urbanos e as utilizações e ocupações do território.

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A metodologia e atividades a desenvolver para a caracterização da situação de referência incluem o
desenvolvimento de um conjunto de etapas sequenciais que são iniciadas com a definição, delimitação e
caracterização de Unidades de Paisagem e com a sua integração a nível regional. A área de estudo a
considerar será definida oportunamente, tendo em consideração a máxima acuidade visual para o tipo de
estrutura a criar.
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Para identificar as unidades de paisagem presentes na área de estudo e de influência teórica do Projeto
será necessário integrar informação respeitante a vários aspetos ambientais que contribuem para a sua
definição, nomeadamente o substrato geológico, que constitui um fator fundamental no aparecimento de
diferentes unidades de paisagem, as tipologias de ocupação do solo, que servem de matriz à definição
das unidades de paisagem e os elementos notáveis e/ou paisagísticos, de património natural e paisagístico
que se destacam no conjunto da unidade de paisagem pela sua diferença, pela qualidade intrínseca ou,
pelo contrário, por constituírem dissonâncias desqualificadoras e/ou pelo impacte (sensitivo, cultural ou
ecológico) que têm sobre a unidade.
Prevê-se efetuar trabalho de campo dirigido para reconhecimento geral das unidades de paisagem, para
reconhecimento local dos pontos de observação da paisagem e para recolha de apontamentos
fotográficos.
A abordagem ao fator ambiental de paisagem será realizada tendo por base o desenvolvimento de um
modelo de análise espacial em SIG, por recurso ao software “Arc/GIS” que permitirá a elaboração e
interpretação de toda a análise fisiográfica a partir da criação do Modelo Tridimensional do Terreno, que
possibilitará, a geração de cenários prospetivos na fase de avaliação de impactes.
Para efeitos de caracterização da paisagem propõe-se avaliar a Qualidade Visual da paisagem, a
Capacidade de Absorção da paisagem e a Sensibilidade Visual da paisagem.
Em seguida, propõe-se avaliar a fragilidade da paisagem através da elaboração de uma Carta de Absorção
Visual considerando a seguinte metodologia, condições, critérios e informação de base:
•

A absorção visual será calculada para o polígono em que se inscreverá uma área circular com um
raio a definir em função de uma análise preliminar do território e cujo centro coincidirá com o centróide
da área destinada à implantação do Projeto.

•

A cartografia de base a utilizar consistirá no modelo digital do terreno à escala 1:10.000.

•

A absorção visual será calculada através do cruzamento dos pontos de observação com o relevo da
área estudada.

O cálculo das bacias visuais a partir de pontos de observação/observadores situados na envolvente será
efetuado tendo por base a interpretação prévia da cartografia de base disponível e o julgamento pericial
em resultado de reconhecimento de campo a efetuar.
Os critérios a adotar para a definição das classes de capacidade de absorção visual do território serão
estabelecidos atendendo à distribuição da frequência de observadores e à correspondente área
visualizável da área em estudo respeitante ao Projeto em avaliação.
O território em estudo será, então, qualificado em classes de capacidade de absorção visual da paisagem,
considerando a frequência dos observadores com visibilidade para o mesmo.
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Após caracterização da paisagem quanto à sua qualidade e absorção, baseada no conhecimento de
fatores intrínsecos e extrínsecos do território, proceder-se-á à agregação de zonas homogéneas em três
classes de valor elevado, moderado e reduzido, quer de qualidade visual, quer de absorção visual, da qual
resultará uma síntese final, descrevendo zonas homogéneas de sensibilidade visual.
As peças desenhadas a produzir no âmbito deste fator ambiental serão as seguintes:
•

Carta hipsométrica

•

Carta de declives

•

Carta de orientação de encostas

•

Carta de unidades de paisagem

•

Carta de qualidade visual da paisagem

•

Carta de absorção visual da paisagem

•

Carta de sensibilidade da paisagem

A cartografia será apresentada à escala considerada apropriada, prevendo-se à partida, adotar a escala
1/25.000.

5.9. SOCIO ECONOMIA
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização da situação de referência destina-se a traçar o quadro de partida da área de estudo e da
área de influência do Projeto no que respeita aos vários domínios a analisar neste fator ambiental.
O diagnóstico prospetivo a elaborar deverá permitir apurar os domínios-chave que deverão ser objeto de
análises específicas de aprofundamento abrangendo as seguintes dimensões de análise
•

Demografia

•

Atividades Económicas e Emprego

•

Rede Urbana, Povoamento

•

Qualidade de Vida

•

Comunidades locais
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Definido o quadro de partida do sistema socioeconómico, que assentará na identificação e caracterização
de variáveis-síntese, sempre que possível de carácter mensurável, será possível avaliar de que forma a
implementação do Projeto interferirá com as mesmas e quais as dinâmicas daí resultantes.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Para a elaboração do EIA será recolhida informação de carácter estatístico, bibliográfico e cartográfico
junto das entidades que se identificam no ponto seguinte.
•

Instituto Nacional de Estatística - Censos, Estatísticas Demográficas, Contas Regionais, Anuários
Regionais, etc.

•

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego
e Formação Profissional.

•

Autarquia de Penedono - Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, Cartas de Equipamentos
Coletivos e de Infraestruturas de Saneamento.

•

Associações Empresariais - estudos e dados estatísticos sobre as empresas.

•

Associações de Desenvolvimento Local e Regional - estudos e Projetos de âmbito regional e local.

•

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IFEP, IP - dados sobre emprego e formação
profissional.

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A caracterização da situação de referência a nível dos aspetos socioeconómicos será estruturada nos
cinco domínios de análise anteriormente referidos.
Para o estudo de diagnóstico do sistema social, urbano e económico, que se traduz numa análise e
diagnóstico da competitividade e coesão do território em estudo, serão apurados e avaliados um conjunto
de indicadores que traduzem a realidade social e económica da área em estudo.
Os resultados da caracterização da situação de referência no âmbito deste fator ambiental serão
estruturados sob a forma de relatório descritivo, suportado em tabelas com dados numéricos, diagramas,
gráficos e, caso se revele necessário, em peças cartográficas.
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5.10. QUALIDADE DO AR
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização a efetuar neste domínio envolve uma análise qualitativa e quantitativa dos aspetos
relacionados com a poluição atmosférica, que passa pela identificação prévia dos valores de concentração
dos poluentes relevantes para o Projeto em análise, bem como das atuais fontes e recetores sensíveis
existentes. Como poluentes a analisar neste estudo consideram-se, nesta fase, os seguintes: óxidos de
azoto (NOX), monóxido de carbono (CO), partículas em suspensão (PM 10 e PM2,5), dióxido de enxofre
(SO2), benzeno e ozono (O3).

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Os elementos a obter para este fator ambiental respeitantes à caracterização da situação de referência
têm por objetivo sustentar a subsequente avaliação de impactes, tornando-se necessário obter informação
na CCDR Norte e Câmara Municipal relativa às fontes de emissão atualmente existentes e previstas no
domínio em estudo, bem como das respetivas emissões e eventuais elementos de qualidade do ar que
estejam disponíveis.

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

A situação de referência a apresentar resultará do tratamento da informação de base que vier a ser
recolhida interpretando-a de acordo com a regulamentação em vigor aplicável.
Os resultados da caracterização da situação de referência no âmbito deste fator ambiental serão
estruturados sob a forma de relatório descritivo, suportado em tabelas com dados numéricos, diagramas,
gráficos e, caso se revele necessário, em peças cartográficas.

5.11. AMBIENTE SONORO
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
A metodologia e as atividades a desenvolver para caracterização da situação de referência compreende
os seguintes objetivos:
•

Identificação da área de influência do ruído resultante do Projeto

•

Estudo da envolvente acústica de referência, que inclui o seguinte:
-

Caracterização acústica da zona de implantação do Projeto e da área envolvente próxima.
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-

Identificação de fontes sonoras atualmente existentes contribuintes para o ambiente sonoro
local.

-

Identificação dos usos do solo com sensibilidade ao ruído na área de potencial afetação.

-

Análise do mapa de ruído da área, se existente.

-

Análise do zonamento acústico da área, se existente, ou elaboração de proposta de
classificação acústica.

•

Quantificação da eventual população residente na área de potencial afetação.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
Para a realização do estudo da componente acústica do ambiente será necessário efetuar reconhecimento
de campo para observação da área em estudo, identificação das fontes de ruído mais relevantes,
identificação dos usos do solo com sensibilidade ao ruído e realização de medições acústicas.
Para execução dos trabalhos referentes ao fator ambiental ruído, recorrer-se-á ao modelo digital do
terreno, às características geométricas relevantes do Projeto e a elementos da literatura ou que sejam
fornecidos pelo Proponente relativamente aos níveis de ruído característicos das instalações do sector em
questão.
Para além dos dados a recolher junto do Proponente será contactada a câmara municipal de Penedono.

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

O estudo de caracterização a efetuar tomará em linha de conta todos os fatores determinantes para a
definição da Situação de Referência, nomeadamente:
•

Serão identificados os usos do solo existentes na área de influência cuja ocupação seja sensível ao
ruído, por transmissão aérea. Esta identificação será classificada e hierarquizada em termos de
tipologia de ocupação humana, da sua densidade e dos objetivos de evolução das áreas em estudo
em termos de planeamento e de ordenamento do território (dados constantes do PDM ou de
disposições da autarquia local).

•

Serão analisados e devidamente processados os dados geográficos, acústicos e populacionais, que
sejam disponibilizados. Esta análise incluirá as características de propagação sonora determinadas
pela topografia local que poderão ser responsáveis pela potenciação dos níveis de ruído ou por
condições de atenuação sonora.
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•

Proceder-se-á à identificação das fontes de ruído existentes e contribuintes para o ambiente sonoro
local. Serão observadas, classificadas e hierarquizadas as diferentes fontes de ruído existentes na
área, especialmente as ligadas às infraestruturas de transportes.

•

Será efetuado um programa de medições acústicas para caracterização acústica da zona de
implantação do Projeto e sua envolvente próxima. Serão registados os valores de diversos índices de
ruído necessários para a caracterização do ambiente sonoro. Os locais de observação técnica e de
medição acústica serão selecionados no sentido de constituírem um conjunto representativo da área
de influência do Projeto e dos usos do solo com sensibilidade ao ruído. Os locais serão identificados
e caracterizados através de registo fotográfico e de registo das suas coordenadas em sistema de
informação geográfica, através de equipamento GPS.

•

Será elaborada uma carta de sensibilidades ao ruído, considerando as correlações entre usos do solo
e níveis de ruído ambiente local que se prevê apresentar à escala 1.25.000.

5.12. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO
OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO
Como resultado de diversos estudos precedentes incidentes sobre a área de estudo, existe um quadro
bastante representativo para a caracterização da situação atual do património.
A atualização destes dados em fase de EIA será sempre pertinente tendo em consideração:
São avaliadas as fases das quais podem resultar impactes sobre as ocorrências patrimoniais registadas:
•

A avaliação do estado de evolução/degradação dos imóveis e arqueossítios conhecidos;

•

A verificação de eventuais evoluções positivas, decorrentes de uma estabilização da conservação ou
melhorias, resultantes de processos de reabilitação e/ou uso controlado;

•

A verificação de inventários e figuras de proteção do património, para obter uma leitura atualizada de
estatutos, respetivo reforço, alteração ou revogação;

•

A verificação da fiabilidade da amostragem resultante de trabalhos precedentes ou alteração das
condições que potenciaram a obtenção dessa amostragem.

TIPOS DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, FONTES DE INFORMAÇÃO E ENTIDADES A CONTACTAR
As fontes de informação pertinentes na abordagem do fator ambiental património consistem em:
•

Instrumentos de gestão territorial e entidades públicas da administração central e local, de consulta
obrigatória, por via do seu enquadramento legal;
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•

Outras fontes de informação bibliográfica e cartográfica, instituições e investigadores com
interveniência no património local.

•

As entidades a contactar e as fontes de informação a consultar serão as seguintes:

•

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Portal do Arqueólogo; base de dados Ulysses - Sistema
de Informação do Património Classificado e SIPA - Sistema de Informação para o Património
Arquitetónico;

•

Direção Regional de Cultura do Centro;

•

Direção Geral do ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU): planos diretores
municipais e outros instrumentos de ordenamento do território;

•

Câmara Municipal de Penedono - Plano diretor municipal e eventuais inventários do património
concelhio;

•

Cartografia geral: Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 (Instituto Geográfico do Exército) e Carta
Geológica de Portugal, na escala disponível para a área de estudo;

•

Bibliografia especializada de âmbito local e regional;

•

Investigadores e outras entidades: projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes
ambientais em curso ou ocorridos na região.

METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E ESCALAS DA CARTOGRAFIA A
APRESENTAR

Para cumprimentos dos objetivos definidos anteriormente, a metodologia de recolha de informação
assenta sobre duas fases de trabalho:
•

A primeira consiste na pesquisa documental que permite a identificação e mapeamento das
ocorrências de interesse científico e patrimonial conhecidas, criando um quadro de referência de base
para a execução do trabalho de campo subsequente;

•

A segunda etapa consiste no trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de
património edificado localizado na área de incidência do Projeto (prevendo as áreas de afetação direta
e as potenciais áreas de afetação indireta inerentes ao mesmo), procedendo à relocalização das
ocorrências bibliograficamente documentadas na fase de pesquisa, para obtenção de uma
georreferenciação de precisão métrica indispensável a uma correta avaliação impactes e à verificação
da caracterização e avaliação do estado de conservação.

Da observação visual do terreno resultará a potencial identificação de vestígios, para registo dos quais é
indispensável proceder a:
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•

Correta georreferenciação, para posterior implantação sobre a cartografia do Projeto e correta
avaliação de impactes;

•

Elaboração de fichas descritivas das ocorrências patrimoniais e respetivo registo fotográfico

•

Registo das condições de visibilidade do solo e consequente fiabilidade da amostragem para a
avaliação de impactes sobre o potencial arqueológico e verificação de áreas com necessidade de
trabalhos de diagnóstico complementares.

A compilação dos dados recolhidos em pesquisa documental e em campo visa:
•

O mapeamento das ocorrências patrimoniais de desenvolvimento pontual, linear ou em mancha, em
função da tipologia de sítio/estrutura a registar e respetivos zonamentos e/ou áreas classificadas
(quando aplicável), a apresentar à escala 1.25.000.

•

A atribuição de valoração patrimonial a cada ocorrência, de forma a obter uma hierarquização das
mesmas, em termos de relevância e significado, da qual decorre uma hierarquia de condicionamentos
correspondente, com particular destaque para os condicionamentos legalmente previstos, inerentes
a património classificado ou em vias de classificação.

6.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível, proceder-se-á à
sua quantificação, indicando e descrevendo, quando aplicável, os métodos de previsão utilizados para a
avaliação, e que constituirão a boa prática em cada domínio de análise.
O objeto de avaliação será o Projeto em estudo, incluindo os projetos associados (e outros eventuais
projetos existentes ou previsto para o local em estudo) e o âmbito da análise resultará da tipologia de
impactes esperados atendendo à natureza do Projeto e às ações que lhe são características.
No que respeita às fronteiras espaciais da análise a efetuar, estas serão determinadas pela abrangência
e pelo tipo de Projeto em estudo e pelos temas ambientais a estudar, estimando-se que a área de estudo
incida sobre os níveis local e supralocal. Em termos de âmbito temporal, este será diretamente dependente
da duração prevista para as fases de construção, exploração e desativação, uma vez que após a conclusão
do Projeto se espera que cessem as ações geradoras de impactes.
Para a caracterização dos impactes na fase de construção, exploração e desativação propõe-se adotar os
seguintes aspetos qualificativos dos impactes:
•

Natureza - os impactes serão classificados como positivos ou negativos, dependendo do carácter
benéfico ou prejudicial da ação do Projeto.
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•

Carácter - os impactes serão classificados como diretos ou indiretos, conforme decorram de
atividades diretamente relacionadas com a construção, exploração e desativação do Projeto ou de
processos induzidos pelas atividades do mesmo.

•

Ocorrência (probabilidade) - os impactes serão classificados como certos, prováveis, pouco prováveis
ou incertos em função da natureza das ações que os provocam e do conhecimento que se detém das
práticas habitualmente adotadas na execução das atividades previstas no Projeto.

•

Duração - os impactes serão classificados na fase do Projeto a que respeitam como temporários ou
permanentes, conforme se verifiquem apenas durante um determinado período ou se prologuem por
toda a fase do Projeto a que respeitam, regulares, no caso de terem uma ocorrência programada, ou
ocasionais, no caso de terem uma ocorrência esporádica.

•

Reversibilidade (por via da sua recuperação ou regeneração) - os impactes serão classificados como
reversíveis quando permitirem que as condições verificadas antes da ocorrência do impacte sejam
naturalmente repostas na fase subsequente àquela a que se referem sem intervenção ou com pouca
intervenção (num período temporal que se admite ser semelhante ao do Projeto em análise ou, então,
serão classificados como irreversíveis.

•

Magnitude - a magnitude constitui uma medida da intensidade e/ou expressão geográfica dos
impactes avaliada, através da variação esperada de indicadores ou grandezas, sendo enquadrada
nas seguintes classes: reduzida, moderada, elevada e indeterminada, neste último caso nas situações
em que a informação seja insuficiente para a qualificar.

•

Significância - traduz a qualificação última dos impactes e resulta da integração das várias
características do impacte e do seu cruzamento com as características dos recetores, recursos ou
contextos em que estes se farão sentir. A significância dos impactes será enquadrada nas seguintes
classes: negligenciável (muito pouco significativa), reduzida (pouco significativa), moderada
(significativa), elevada (muito significativa), extrema (extremamente significativa) ou indeterminada,
neste último caso nas situações em que a informação é insuficiente para qualificar a significância dos
implantes.

Para avaliar os impactes em cada fator ambiental, serão definidos critérios específicos de significância que
se detalharão no EIA, que se procurará que sejam objetivos e rastreáveis e que contenham
atributos/aspetos uniformizados entre os vários fatores ambientais que se encontram discriminados no
Quadro 6.1.1.
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Quadro 6.1.1 – Aspetos a considerar para o estabelecimento de critérios de significância de
impactes
Aspetos a considerar para o estabelecimento de critérios de significância de
impactes
1. A presença provável ou confirmada de um recetor, recurso ou contexto
2. O valor do recurso, nomeadamente o seu eventual estatuto de proteção
3. A exiguidade e a capacidade de renovação de um recurso e a singularidade de um
contexto
4. A reversibilidade do efeito num recetor ambiental, num recurso ou num contexto
5. A vulnerabilidade ou sensibilidade do recetor ambiental, do recurso ou do contexto
6. A magnitude do impacte num recetor ambiental, num recurso ou num contexto, que
se traduz pela intensidade do impacte e pela sua abrangência (nomeadamente a
afetação esperada em dimensão material ou geográfica)

Os conceitos associados aos atributos são os seguintes:
•

Recurso - solos, geologia e águas subterrâneas e superficiais (na sua componente de exploração, de
suporte a recetores e de recursos de conhecimento), património (recurso de conhecimento, cultural e
social);

•

Recetor - humanos, ecológicos;

•

Contexto - climático, paisagístico, uso do solo e ordenamento do território, socioeconómico e
cronológico-cultural.

Com base nos critérios estabelecidos para cada fator ambiental será considerada uma escala de
significância geral que se associa aos conceitos que se apresentam no Quadro 6.1.2.
Estes critérios serão considerados para os impactes exclusivamente devidos ao Projeto a desenvolver
quer os impactes cumulativos, sinergéticos ou residuais.
A respeito dos impactes cumulativos, destaca-se, pela sua tipologia a linha elétrica de média tensão para
ligação à rede elétrica pública que estará associada ao Projeto. Para estas componente do Projeto será
realizada a análise de impactes cumulativos com o detalhe que for possível atendendo ao grau de
desenvolvimento desta componente do Projeto. Para além do Projeto em avaliação, serão também
considerados outros Projetos existentes e eventualmente previstos para a zona, para o que serão
realizadas consultas a várias entidades.

82 A1054_PDA_Penedono_Vfinal

Proposta de definição de âmbito do EIA do Projeto Mineiro de Santo António, Penedono
Quadro 6.1.2 - Conceitos associados à escala de significância de impactes considerada
Graduação de
impactes
Negligenciáveis

Conceitos associados à graduação da significância de impactes a
considerar
Os impactes não são percetíveis na gama de variação expectável para o
recetor, o recurso ou o contexto ou são da ordem de grandeza associada
ao erro de previsão do impacte.
Os impactes representam pequenas alterações no ambiente.

Reduzidos

Moderados

Apesar de constituírem aspetos com incidência local, poderão justificar a
adoção de medidas de mitigação.
Os impactes, quando adversos, embora sejam importantes à escala local,
não são, habitualmente, relevantes à escala regional. Contudo, os efeitos
cumulativos dos impactes podem conduzir a uma potenciação ou aumento
dos efeitos em recetores, recursos ou contextos.
Para estes impactes as medidas de mitigação e tratamentos ou
refinamentos nos Projetos devem poder reduzir significativamente as
consequências no ambiente e comunidades locais.

Elevados

Os impactes, quando negativos, são passíveis de ter importância à escala
regional ou nacional podendo constituir-se como fatores importantes para a
avaliação ambiental global do Projeto e influenciar a configuração do
Projeto.
Os impactes constituem aspetos chave no processo de decisão e têm
consequências muito significativas.

Extremos / muito
elevados

Indeterminados

7.

Os impactes, quando negativos, podem ser impeditivos do
desenvolvimento do Projeto, por se traduzirem, por exemplo, em
consequências negativas para sítios de importância nacional ou
internacional tais como áreas RAMSAR, SPEC, SIC, quando estes são
únicos ou quando a sua perda seja considerada irrecuperável. Os
impactes, quando positivos, justificam fortemente a sua realização,
manifestando-se à escala nacional.
Quando não há informação suficiente para uma correta avaliação dos
impactes.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A

ANÁLISE

COMPARATIVA DE

ALTERNATIVAS
Tendo em consideração o âmbito do Projeto em estudo e os seus antecedentes, embora tenham sido
naturalmente tomadas decisões relativamente à conceção e desenvolvimento do Projeto, até à presente
fase de desenvolvimento do Projeto não se colocaram, verdadeiramente, alternativas ao modo como o
mesmo poderá vir a ser realizado.
No entanto, não se exclui a possibilidade de poderem vir a ser consideradas alternativas tecnológicas, ou
outras, relativamente a vários aspetos inerentes à lavra e ao processamento do minério, alternativas essas
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que, devido às suas diferenças em termos dos possíveis impactes ambientais, poderão constituir
alternativas de Projeto.
Neste caso, as alternativas que vierem a ser eleitas pelo Proponente serão avaliadas do ponto de vista
ambiental, considerando os méritos e deméritos relativos e ponderando-os numa escala a criar de acordo
com a importância dos impactes e a relevância dos fatores ambientais.
Neste contexto destaca-se a importância que será atribuída à possível afetação de elementos protegidos
por legislação específica e a aspetos relacionados com a avaliação de riscos de acidentes envolvendo
substâncias perigosas.

8.

PLANEAMENTO DO EIA
8.1. PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA O EIA
A realização do EIA obedecerá a uma metodologia geral que se subordinará à legislação vigente (nacional
e comunitária) em matéria de avaliação de impacte ambiental e à legislação específica inerente a cada um
dos fatores ambientais a considerar. Atender-se-á, ainda, às boas práticas de elaboração de Estudos de
Impacte Ambiental, promovidas quer a nível internacional, nomeadamente pela International Association
of Impact Assessment (IAIA), quer a nível nacional, pela Agência Portuguesa do Ambiente.
De forma sucinta, a estrutura e conteúdo geral do Relatório Síntese do EIA, que atenderá às disposições
contidas na legislação em vigor neste domínio, incluirá o seguinte:
•

Capítulo 1 - Introdução - este capítulo conterá a identificação do Projeto, do Proponente, da Entidade
Licenciadora e da Autoridade de AIA, descreverá o enquadramento legal do Projeto e os antecedentes
do EIA, bem como a metodologia adotada na sua elaboração e sua estrutura geral.

•

Capítulo 2 - Objetivos e justificação do Projeto - neste âmbito serão descritos os antecedentes do
Projeto, os seus objetivos e necessidade e, ainda, a sua conformidade face aos instrumentos de
ordenamento e planeamento em vigor.

•

Capítulo 3 - Descrição do Projeto - neste capítulo será apresentado o enquadramento geográfico do
Projeto, procedendo-se, em seguida, à descrição do processo de consideração de alternativas e
opções de Projeto e de seleção das características retidas para o Projeto. Com base nos documentos
que constituem o Projeto serão apresentadas, de forma pormenorizada, as características
fundamentais do Projeto, considerando os aspetos relacionados com a área de intervenção e
distribuição espacial das diversas estruturas e infraestruturas, bem como a caracterização das fases
de construção, exploração e desativação. Complementarmente descrever-se-ão os Projetos
relativamente aos quais serão considerados impactes cumulativos.
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•

Capítulo 4 - Caracterização do estado atual do ambiente - este capítulo descreverá o estado atual do
ambiente biofísico, socioeconómico e cultural na área de inserção e de influência do Projeto, bem
como na sua área envolvente, com relevância para a avaliação ambiental a efetuar. Esta
caracterização fundamentar-se-á na síntese da informação de base disponível, complementada com
trabalhos de campo, que terão tido como objetivo garantir os necessários levantamentos temáticos e
aferir e validar a informação documental recolhida.

•

Capítulo 5 - Evolução previsível do ambiente na ausência do Projeto - neste âmbito, proceder-se-á à
descrição da análise prospetiva da evolução do estado atual do ambiente para cada um dos fatores
ambientais em estudo até ao ano horizonte de Projeto, considerando a sua não concretização.

•

Capítulo 6 - Identificação e avaliação dos impactes ambientais - este capítulo conterá a avaliação dos
impactes ambientais previstos, face à situação ambiental de referência, decorrentes da concretização
do Projeto, durante a fase de construção, de exploração e desativação. Neste âmbito, serão
explicitados os critérios considerados para efetuar a previsão e a avaliação dos impactes direta ou
indiretamente induzidos pela implementação do Projeto, com base na informação disponível e no
conhecimento pericial dos especialistas envolvidos. Poderão ser apresentadas matrizes síntese de
impactes com o objetivo de facilitar a avaliação global dos impactes.

•

Capítulo 7 - Avaliação de impactes cumulativos - no âmbito da identificação e avaliação de impactes,
serão indicados os impactes cumulativos resultantes do Projeto em associação com outros, existentes
ou previstos.

•

Capítulo 8 - Análise de riscos ambientais - será apresentada uma análise dos riscos ambientais
decorrentes da implementação do Projeto nas fases de construção, exploração e desativação.

•

Capítulo 9 - Medidas de minimização dos impactes negativos ou potenciadoras dos impactes positivos
- com base no conjunto de impactes identificados serão descritas as medidas propostas com vista a
mitigar os impactes negativos e a potenciar os impactes positivos identificados. Serão também
indicadas, sempre que adequado, medidas compensatórias dos impactes provocados pelo Projeto.

•

Capítulo 10 - Planos de monitorização e gestão ambiental - tendo em conta os resultados avaliados
ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, serão descritos os planos de monitorização e gestão
ambiental a realizar na fase de construção, exploração, desativação e pós-encerramento do Projeto.

•

Capítulo 11 - Lacunas técnicas e de conhecimento - neste capítulo serão identificadas as lacunas de
informação identificadas ao longo do desenvolvimento do EIA.

•

Capítulo 12 - Conclusões e recomendações - neste capítulo será efetuada uma síntese da situação
de referência e da avaliação de impactes, incluindo a apresentação dos impactes residuais,
culminando com a apresentação de recomendações consideradas importantes para a prossecução
do Projeto.
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•

Capítulo 13 - Bibliografia - será apresentada a lista da bibliografia consultada no âmbito da elaboração
do EIA.

8.2. INDICAÇÃO DAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS ENVOLVIDAS E DOS PRINCIPAIS RECURSOS
LOGÍSTICOS

Para a elaboração do EIA será mobilizada uma equipa multidisciplinar a selecionar pelo Proponente, que
contará com uma coordenação experiente e que será desejavelmente apoiada por técnico especialista
com formação em Engenharia de minas.
Os temas a abordar no EIA serão conduzidos por técnicos com habilitações para o desempenho das
funções, nomeadamente nos seguintes domínios de especialidade:
•

Clima

•

Solos

•

Geologia, geomorfologia, tectónica e sismicidade

•

Hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas

•

Hidrologia e qualidade das águas superficiais

•

Ecologia

•

Uso do solo e Paisagem

•

Planeamento, ordenamento do território e áreas de uso condicionado

•

Aspetos socioeconómicos

•

Qualidade do ar

•

Ambiente sonoro e vibrações

•

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

•

Análise de riscos

•

Sistema de Informação Geográfica

•

Gestão Ambiental

Os técnicos que serão mobilizados para a realização do EIA farão os trabalhos de síntese e de recolha de
informação e os trabalhos de campo considerados necessários. Os registos que venham a ser feitos para
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a recolha de dados serão devidamente documentados e os equipamentos a utilizar estarão devidamente
calibrados.

8.3. INDICAÇÃO DOS POTENCIAIS CONDICIONALISMOS AO PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA
Após deliberação da Comissão de AIA relativamente à presente PDA, o Proponente prosseguirá com a
contratação da elaboração do EIA, cuja elaboração decorrerá paralelamente com a pormenorização do
Projeto nas suas várias vertentes.
Estima-se que o EIA decorra por um período de seis meses, não se antecipando condicionamentos à sua
execução, nomeadamente motivados pelas atividades de tratamento e recolha de informação.
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Peças desenhadas

Anexo I

DESCRIÇÃO DA ANTIGA ÁREA MINEIRA

A Antiga Área Mineira de Santo António, cuja delimitação se apresenta na figura junta, estendia-se por
cerca de 26,7 hectares e era constituída pelas seguintes zonas:
•

Infraestruturas mineiras construídas ou zona industrial

•

Pilhas de rejeitados principais (R1 e R2) e pilhas de rejeitados secundárias (R3 e R4)

•

Outras estruturas (rede de drenagem artificial e barragem).

•

Infraestruturas mineiras construídas
Delimitação da Antiga Área Mineira de Santo António

As infraestruturas mineiras que foram edificadas na Área Mineira foram construídas sobre socalcos. De
uma forma geral, todas as edificações encontram-se degradadas/em ruína, nomeadamente a lavaria,
incluindo as secções de britagem e moagem, o laboratório, o forno de ustulação, a rede de canais, a
chaminé de exaustão e a unidade de recuperação do ouro por cianuração (Fotografias 1 a 4).
Na Antiga Área Mineira existe um caminho de terra batida, que atravessa toda a encosta da serra, até
chegar ao núcleo principal, a zona da lavaria e do tratamento do minério. A entrada no complexo faz-se
por Sul do referido caminho, onde se situam os primeiros edifícios e estruturas industriais. Na extremidade
Sul da Área Mineira, localizam-se ainda duas entradas de galeria, o imponente malacate, três edifícios em
ruínas e alguns tanques.

Fotografia 1 - Vista geral da área de processo

Fotografia 3 - Moinho de bolas da lavaria

Fotografia 2 - Edifício da lavaria

Fotografia 4 - Vista dos depósitos agitadores
cianuração e forno de ustulação

Na Antiga Área Mineira existem duas áreas funcionais distintas, que constituem os dois núcleos centrais
do complexo:
O núcleo menor, onde estaria concentrado, fundamentalmente, o centro administrativo do espaço, que
incluía os escritórios, as oficinas e o refeitório, localizados estrategicamente num espaço distanciado
daquele que seria o núcleo principal do complexo.
O núcleo principal, situado mais a Norte, na mesma vertente da Serra da Laboreira, onde estão
implantados os edifícios de suporte à britagem, moagem e lavagem do minério. Este núcleo tem uma
dimensão considerável e constitui o grosso do património edificado de todo o complexo. Neste espaço
situam-se várias edificações de funcionalidade diversa, mas, na sua maioria, complementares, dispostos
em duas linhas de trabalho que tratavam o minério desde a sua chegada em bruto, até à obtenção do
produto final. Ambas as linhas de trabalho estão dispostas em sentido descendente, aproveitando a
disposição gravitacional da encosta como forma de deslocação do minério.

Praticamente em todos os edifícios e instalações de apoio à exploração e tratamento do minério
encontram-se pequenos depósitos de rejeitados e restos de embalagens e de reagentes utilizados no
tratamento do minério, nas zonas adjacentes e no interior dos edifícios da zona da antiga lavaria.
Quer na zona dos edifícios, quer a jusante destes, encosta abaixo, quer ainda a jusante da principal pilha
de rejeitados dos materiais que resultaram da pré-concentração gravítica, desenvolveram-se incrustações
com o aspeto de couraças ferruginosas, que recobrem as lajes graníticas e parecem obstruir a superfície
do diaclasamento do granito em muitas das áreas da encosta onde a contaminação é mais intensa. Abaixo
da lavaria, a encosta está recoberta quase por completo, com espessura de grandeza decimétrica, por
resíduos finos transportados por escorrências da pilha de rejeitados R4.
Pilhas de rejeitados
O processo de tratamento do minério para extração do ouro incluiu operações de pré-concentração
gravítica, de flutuação, de cianuração com adsorção por carvão ativado e de ustulação. Os resíduos destas
operações originaram quatro pilhas de rejeitados, R1 a R4, que, embora estéreis do ponto de vista mineiro,
albergam ainda minerais metálicos.
Estas pilhas de rejeitados foram divididas em dois grupos conforme a sua dimensão: as pilhas de rejeitados
principais (R1 e R2) e as pilhas de rejeitados secundárias (R3 e R4). A partir dos dados topográficos
existentes foram estimados os volumes de cada pilha de rejeitados (Quadro 1). O volume total de material
de rejeitados contabilizado ronda os 100.000 m 3.
Quadro 1 - Área e volumetria das pilhas de rejeitados
Pilhas de rejeitados

Área (ha)

Volume aproximado (m 3)

R1

0,80

60.000

R2

0,57

20.000

R3

0,41

15.000

R4

0,19

7.000

Total

102.000

Pilhas de rejeitados principais (R1 e R2)
As duas pilhas de rejeitados mais volumosas (R1 e R2) tiveram como origem as operações de préconcentração gravítica e são constituídas por materiais com a granulometria das areias finas com silte,
comportando-se como solos pouco plásticos.
Dada a granulometria dos materiais constituintes, estas pilhas de rejeitados estão sujeitas a processos de
erosão com ravinamento que, progressivamente, mobilizam os materiais que vão sendo depositados
encosta abaixo e acabam por atingir a ribeira da Granja e a sua estreita faixa aluvionar (Fotografias 5 e 6).
À superfície, formam-se agregados laminares areno-silto-argilosos, aparentemente menos permeáveis
que o material do interior das pilhas de rejeitados, que parecem dificultar a infiltração superficial das águas
meteóricas.

Fotografia 5 - Especto da face Sul da pilha de
rejeitados R1

Fotografia 6 - Especto geral da pilha de rejeitados R2

Pilhas de rejeitados secundárias (R3 e R4)
As pilhas de rejeitados R3 e R4 resultaram de depósitos mais finos com rejeitados dos processos de
flutuação e cianuração. Os trabalhos de prospeção efetuados revelaram que estas pilhas de rejeitados são
constituídas por depósitos aparentemente com maior predominância de camadas de materiais argilosos
ou de siltes orgânicos rejeitados dos processos de flutuação e de cianuração, respetivamente.
No caso da pilha de rejeitados R3 (Fotografia 7) os
materiais
são
muito
plásticos
e,
macroscopicamente, aparentam conter grande
quantidade de carbono ativado, rejeitado após a
utilização no processo de cianuração. Na pilha de
rejeitados R4, incluem-se os materiais depositados
no espessador de lamas e envolvente, bem como
todos os outros, depositados de forma dispersa na
área dos edifícios da lavaria.
Fenómenos erosivos
Constatou-se, que os materiais ocorrentes, devido
à sua fina granulometria, são facilmente Fotografia 7 - Especto geral da pilha de rejeitados
transportados pelo vento e pelas águas de R4, na zona do espessador de lamas
escorrência, originando depósitos que se
caracterizam por elevada mobilidade e precária estabilidade. Desta forma, o encerramento da mina e o
consequente abandono pela empresa concessionária contribuíram decisivamente para a instalação de
fenómenos de instabilidade nas pilhas de rejeitados, com especial destaque para a R1 e para a R2, ambas
exibindo ravinamentos importantes, devido à falta de sistemas de drenagem e de descarga das águas
superficiais, o que acabou por permitir a escorrência descontrolada de águas pluviais sobre as respetivas
superfícies (Fotografias 8 e 9).
Os problemas de instabilidade geotécnica que se verificam nos taludes das pilhas de rejeitados parecem
estar relacionados com a excessiva inclinação que apresentam.

Fotografia 8 - Especto da ravina de instalada
na pilha de rejeitados R1

Fotografia 9 - Materiais arrastados pela Acão da água
com origem na pilha de rejeitados R1

Fotografia 10 - Materiais arrastados pela Acão da
água provenientes da pilha de rejeitados R1

Fotografia 11 - Materiais arrastados pela Acão da
água provenientes da pilha de rejeitados R3

Outras infraestruturas
A montante da Antiga Área Mineira existe uma rede de drenagem artificial, constituída por pequenos canais
construídos com pequena inclinação, com alguns troços quase seguindo as curvas de nível, que
intercetava os escoamentos superficial e hipodérmico que desciam da encosta, sendo as águas
encaminhadas para uma pequena albufeira de barragem, que servia de reservatório de água. Daqui, esta
água e a que se originava na pequena bacia hidrográfica da albufeira, era conduzida para os locais de
utilização nas várias fases do processo de tratamento.
Nas cotas mais baixas da lavaria regista-se, igualmente, a existência de pequenos canais construídos de
forma idêntica aos anteriores, mas cuja função seria, aparentemente, diferente. Destinar-se-iam a desviar,
lateralmente, a água e/ou efluentes da zona da lavaria para o local onde atualmente se encontra a pilha
de rejeitados R1, dos materiais originados nas operações de pré-concentração gravítica.
Um outro canal, retilíneo, colocado quase segundo a linha de maior declive da encosta, abaixo da zona da
lavaria e alguns metros a Sul do espessador de lamas, parece ter tido a função de coletar e conduzir,
rapidamente, os efluentes para a área da pilha de rejeitados R3.

Reconhecimento recente da Antiga Área Mineira de Santo António
O reconhecimento efetuado permitiu constatar a já referida persistência e algum agravamento das
situações de ruína e de degradação ambiental da antiga área mineira, como documentado nas fotografias
que se apresentam em seguida.
•

Pilhas de rejeitados R1 e R2 (Fotografias 12, 13, 14 e 16);

•

Pilhas de rejeitados R3 e R4 (Fotografias 15);

•

A zona industrial e edifícios em ruínas (Fotografias 17 a 21);

•

Barragem e albufeira (Fotografias 22 e 23).

Fotografia 12 -Vista da pilha de rejeitados R1

Fotografia 13 - Escorrência da R1

Fotografia 14 - Vista geral da pilha de rejeitados R2

Fotografia 15 - Vista geral das pilhas de rejeitados R3
(ao fundo) e R4 (circular)

Fotografia 16 - Zona de escorrência de rejeitados na
pilha de rejeitados R1

Fotografia 17 - Aspeto da zona industrial

Fotografia 18 - Edifícios e estruturas em ruínas (1/4)

Fotografia 19 - Edifícios e estruturas em ruínas (2/4)

Fotografia 20 - Edifícios e estruturas em ruínas (3/4)

Fotografia 2 - Edifícios e estruturas em ruínas (4/4)

Fotografia 22 - Barragem de apoio à antiga catividade
mineira

Fotografia 23 - Albufeira e barragem de apoio à antiga
catividade mineira
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Anexo III

Quadro A.1 – Principais espécies de vertebrados potencialmente ocorrentes na área de estudo

Grupo

Nome científico

Nome comum

Estatuto de
conservação
em Portugal

Anexos do
decreto-lei
140/99

NOTA: (Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: CR – Criticamente em
perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; DD – Informação
Insuficiente; LC – Pouco preocupante).

Peixes

Pseudochondrostoma
duriense

Boga do Norte

LC

B-II

Complexo de Squalius
alburnoides

Bordalo

VU

B-II

Achondrostoma arcasii

Panjorca

EN

B-II

Achondrostoma
oligolepis

Ruivaco

LC

B-II

Cobitis calderoni

Verdemã do
Norte

EN

-

Triturus marmoratus

Tritãomarmorado

LC

B-IV

Alytes obstetricans

Sapo-parteirocomum

LC

B-IV

Epidalea calamita

Sapo-corredor

LC

B-IV

Hyla arborea

Rela

LC

B-IV

Rana iberica

Rã-ibérica

LC

B-IV

Mauremys leprosa

Cágadomediterrânico

LC

B-II e B-IV

Lacerta schreiberi

Lagarto-de-água

LC

B-II e B-IV

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica

LC

B-IV

Chalcides bedriaga

Cobra-de-pernaspentadáctila

LC

B-IV

Coluber hippocrepis

Cobra-deferradura

LC

B-IV

Galemys pyrenaicus

Toupeira-deágua

VU

B-II e B-IV

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego-deferradura-grande

VU

B-II e B-IV

Rhinolophus euryale

Morcego-deferraduramediterrânico

CR

B-II e B-IV

Anfíbios

Répteis

Mamíferos

Grupo

Nome científico

Nome comum

Estatuto de
conservação
em Portugal

Anexos do
decreto-lei
140/99

NOTA: (Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: CR – Criticamente em
perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; DD – Informação
Insuficiente; LC – Pouco preocupante).

Aves

Miniopterus
schreibersii

Morcego-depeluche

VU

B-II e B-IV

Canis lupus

Lobo

EN

B-II e B-IV

Felis silvestris

Gato-bravo

VU

B-IV

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

LC

B-IV

Pipistrellus kuhlii

Morcego de Kuhl

LC

B-IV

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

LC

B-IV

Hypsugo savii

Morcego de Savi

DD

B-IV

Plecotus austriacus

Morcegoorelhudocinzento

LC

B-IV

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

DD

B-IV

Lutra lutra

Lontra

LC

B-II e B-IV

Circus pygargus

Tartaranhãocaçador

EN

A-I

Milvus migrans

Milhafre-preto

LC

A-I

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

NT

A-I

Galerida theklae

Cotovia-escura

LC

A-I

Lullula arborea

Cotovia-dosbosques

LC

A-I

Sylvia undata

Toutinegra-domato

LC

A-I

Quadro A.2 – Principais espécies de flora potencialmente ocorrentes na área de estudo

Nome científico

Nome comum

Anexos do
decreto-lei
140/99

Narcissus triandrus subsp.
pallidulus

-

B-IV

Centaurea micrantha subsp.
herminii

-

B-II e B-IV

Quadro A.3 – Principais espécies de habitats potencialmente ocorrentes na área de estudo

Habitat (Código designação)
9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9330 – Florestas de Quercus suber
9260 – Florestas de Castanea sativa
91E0* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
6430 – Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e
dos pisos montano a alpino
6410 – Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilolimosos (Molinion caeruleae)
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1.

Descrição sumária da área de implantação do Projeto
1.1. Introdução

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitetónica e
etnográfica existente na área de incidência da Proposta de Definição de Âmbito do Projeto Mineiro de Santo
António, baseiam-se em pesquisa bibliográfica.
O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor
científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei, que possam integrar-se
na área a afetar pelas ações a desenvolver e infraestruturas a construir.
1.2. Metodologia
1.2.1. Considerações gerais
A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais:
•

Recolha de informação;

•

Registo e inventário.

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos patrimoniais,
nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos:
•

Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e
em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em
cartas de condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento
e gestão territorial;

•

Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não estando
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em
inventários nacionais e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado;

•

Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos
processos de organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em
moldes tradicionais, definidos como património vernáculo.

Assim, abordar-se-á um amplo espetro de realidades:
•

Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de

•

Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico;

•

Vestígios de rede viária e caminhos antigos;

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos);

•

Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matériasprimas;

•

Estruturas hidráulicas e industriais;

•

Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;

•

Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris;

•

Estruturas funerárias e/ou religiosas.
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1.2.2. Recolha de informação
A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta:
•

Manancial

bibliográfico

–

através

de

desmontagem

comentada

do

máximo

de

documentação específica disponível, de carácter geral ou local;
•

Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000
folhas 139 e 149 da CMP, IGeoE) e da recolha comentada de potenciais indícios.

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação:
•

Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo; base de dados
Ulysses - Sistema de Informação do Património Classificado e SIPA – Sistema de
Informação para o Património Arquitetónico da Direção-Geral do Património Cultural –
DGPC; bases de dados das autarquias abrangidas pelo corredor de estudo);

•

Bibliografia especializada de âmbito local e regional;

•

Planos de ordenamento e gestão do território;

•

Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na
região (em particular, o Estudo de Incidências Ambientais realizado para o Projeto de
Recuperação Ambiental da Área Mineira de Santo António de Penedono, datado de 2014).

A área de estudo integra-se num território no qual foram registadas diversas fontes de pesquisa documental
e bases de inventário bastante pertinentes para a análise.
Neste âmbito refira-se a consulta das bases nacionais, a informação facultada pela DGPC e a consulta dos
processos disponíveis neste organismo da Tutela e a consulta da câmara municipal, para obtenção de dados
atualizados resultantes de trabalhos autárquicos, designadamente de levantamento arqueológico do
concelho.
A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento sistemático de
informação de carácter fisiográfico e toponímico.
O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de origem
antrópica antiga.
As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos estratégica
de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na seleção dos espaços
onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas atividades
depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.
Assim, a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias de
povoamento e de apropriação do espaço.
Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com interesse, que
reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições
lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes
tradicionais.
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A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este
enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada, no contexto mais amplo da diacronia de ocupação
do território.
Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor
patrimonial da área de incidência do Projeto e do seu entorno imediato.
1.2.4. Registo e inventário
Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um inventário
(compilação dos elementos identificados).
Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e etnográfico é
utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos:
•

Identificação – n.º de inventário e topónimo;

•

Localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas geográficas;

•

Categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, proteção/legislação, descrição e
referências bibliográficas.

O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico.
A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, para
sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser objeto de
propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas.
A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000 e a escala de Projeto 1:10.000, sobre as
quais as realidades inventariadas são georeferenciadas.
1.3. Resultados
A designação “quinta” tem um papel preponderante na composição toponímica em torno da área de estudo.
Esta preponderância tem correspondência directa com o papel que a quinta assume, na estruturação da
propriedade da terra e da exploração dos recursos e, simultaneamente, no desenvolvimento e
sustentabilidade económica local.
As quintas relacionam-se e irradiam das aldeias mais próximas, garantindo o abastecimento de produtos
agro-pastoris.
A título de exemplo refiram-se as designações Quinta da Picoila, Quinta da Fraguinha, Quinta do Morrão e
Quinta de Santo Tirso (Fonseca, 2006, p. 7).
Granja é também indicador da estruturação do povoamento rural.
Arcas é um topónimo muito sugestivo do ponto de vista arqueológico, porque frequentemente reporta para o
significado anta, monumento megalítico. Note-se que a pertinência destes monumentos, enquanto legado
histórico da região é tão relevante e encontra-se patente inclusivamente em outros exemplos da composição
toponímica, sendo Antas a designação de uma das atuais sedes de freguesia do concelho (Fonseca, 2006, p.
8).
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A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área de estudo, que faculta uma
leitura integrada do património documentado. Assim, estas ocorrências são inseridas numa abordagem
diacrónica ampla da ocupação do território de enquadramento do Projeto. Os sítios arqueológicos registados
neste território de enquadramento encontram-se representados no Desenho 11, de acordo com o respetivo
Código Nacional de Sítio (CNS) e conforme as localizações contantes no sistema de informação geográfica da
DGPC.
Para além das bases nacionais consultadas e da informação facultada pela Divisão de Inventário,
Documentação e Arquivo da DGPC, foram também consultados os trabalhos monográficos e artigos de
revistas resultantes de investigação neste território.
A presença humana deverá remontar a períodos históricos bastante arcaicos, considerando as diversas
estações arqueológicas pré-históricas identificadas nesta região.
Recuando até aos vestígios mais arcaicos de ocupação antrópica da região, regista-se que o fenómeno
megalítico encontra-se patente em diversos monumentos da região (Fonseca, 2006, p. 7-8): o Menir de
Penedono (CNS 7386), a Anta da Senhora do Monte 4 (CNS 7383), a Necrópole megalítica de Lameira de
Cima (CNS 7316 e CNS 7322), a Anta da Senhora do Monte 1 (CNS 7381), o Dólmen da Senhora do Monte
2 (CNS 7382), o Dólmen da Senhora do Monte 5 (CNS 7384), o Menir de Vale de Maria Pais (CNS 7377), a
Mamoa do Telhal (CNS 15765), o Dólmen da Marofa (CNS 19430), o Dólmen 2 da Lapinha (CNS 23007), o
Dólmen de Penela da Beira (CNS 23008) e o Dólmen/Capela de Nossa Senhora do Monte ou Senhora do
Monte 3 (Carvalho, 1989; Carvalho, 1990; CNS 891).
Ao período calcolítico são atribuídas as ocupações de cumeadas, com condições naturais de defensabilidade
e de controlo visual do território. Este também é o período de emergência dos primeiros indícios de
extracção de minerais, abundantes em diversas jazidas da região e primeiras práticas metalúrgicas. Esta
valorização dos recursos mineralógicos é crescente ao longo do período proto-histórico (Fonseca, 2006, p.8).
Na Proto-história da região prevalecem as ocupações de cumeada, com a fortificação dos núcleos de
povoamento. O exemplo mais relevante deste território é Monte Airoso (CNS 11791, Carvalho, 1989), um
importante povoado do Bronze Final, cuja ocupação datará entre o século IX a.C. e o século V a.C. O recinto
amuralhado teria cerca de 300 m2. O espólio identificado neste arqueossítio também é bastante relevante
(punhais, anéis, elementos de foice, argolas e braceletes em bronze, e alguns elementos de adorno em
ouro, fragmentos de cerâmica, como vasos de armazenamento, fragmentos de taças e bordos decorados,
bem como alguns fragmentos de mós manuais). Ainda este período corresponde também a ocupação
Reboledo (CNS 19431), povoado com vestígios de muralhas, no qual foram identificados inúmeros
fragmentos cerâmicos, mós manuais e alguns artefactos metálicos em bronze (Fonseca, 2006, p. 8).
Este povoamento é indissociável da proximidade dos recursos auríferos com vestígios de exploração da Mina
de Santo António de Penedono, cerca de 1km a oeste de Monte Airoso. Estes recursos e a sua exploração
também são considerados relevantes para o estabelecimento de populações de período romano, embora os
vestígios arqueológicos coevos sejam parcos. São apenas conhecidas duas referências a achados de
artefactos de cronologia romana associados à Mina (Figueiredo, 1953; Alarcão, 1983). Para além destes,
também há referência a um corte profundo, cuja tipologia pode remontar às práticas mineiras de período
romano, baseado no facto da técnica de extração utilizada consistir no seguimento do filão (Figueiredo,
1953; Alarcão, 1983; Fonseca, 2006 p.9).
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Fotografias 1 e 2 – Aspetos da sanja localizada na zona sul do complexo mineiro, à qual é
atribuída cronologia romana (Fonte: Estudo de Incidências Ambientais do Projeto de Recuperação
Ambiental da Área Mineira de Santo António de Penedono, 2014, Anexo I, Tomo I, p. 70)

Genericamente, a estratégia de ocupação do território de período romano consistiu no abandono do
povoamento de altura, dando lugar à construção em áreas menos inóspitas, acessíveis e aplanadas.
Para além das infraestruturas habitacionais, a romanidade implica também os testemunhos da construção
de uma extensa rede viária. A documentação refere uma via romana vinda de Marialva (Ciuitas Arauorum)
que passaria por Ourozinho, Ferronha e Penedono, seguindo depois junto à Mina de Santo António de
Penedono (Figueiredo, 1952). A tradição também associa a este período a fundação de duas pontes, uma na
povoação de Ourosinho e outra em Bezelga (Fonseca, 2006, p.9).
As referências históricas para os períodos posteriores são parcas, assim como os vestígios de ocupação do
território.
O primeiro documento escrito sobre Penedono remonta ao ano 960 e corresponde a uma carta de herança,
na qual Dona Flâmula, deixa inúmeros terrenos e propriedades a uma sua tia, Mumadona, incluindo os
castelos de diversas povoações, entre elas, Penna de Dono. Toponímicamente, é aceite que o significado
estaria relacionado com Penha ou Castelo, onde Dono seria um nome pessoal vulgar para a época (Alves,
1989; Fonseca, 2006, p.9).
No século seguinte o rei Fernando Magno terá reconstruído o castelo, após resgatar estas terras aos mouros.
No século XIV D. Fernando doa o castelo a D. Vasco Fernandes Coutinho, senhor do couto de Leomil, que o
reconstruiu novamente (Fonseca, 2006, p.9).

Proj_175_17
Factor Ambiental: Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
Última versão: 20-03-2017
8

Proposta de Definição de Âmbito
Do Projeto Mineiro de Santo António

Relatório Final

Em finais do século XII, a Vila de Penna de Dono pertencia já à coroa portuguesa, que lhe outorgaria em
1195, na pessoa de D. Sancho I, a carta de foral (Alves, 1989). Esta carta de foral tinha o intuito de
incrementar o seu povoamento e foram concedidos inúmeros privilégios aos moradores, em especial aos
cavaleiros vilãos (Fonseca, 2006, p.9).
Em 1217 o foral recebeu confirmação por D. Afonso II, filho e sucessor de D. Sancho I (Fonseca, 2006, p.9).
O último foral de Pena de Dono data do tempo do Rei D. Manuel I: o último “foral novo”, subscrito por
Fernão de Pina, a 27 de Novembro de 1512 (Alves, 1989).
Em 1527, por altura da realização do Cadastro da População do Reino, em pleno reinado de D. João III,
Penedono tinha já quase 500 fogos, equivalente a uma população a rondar os 1500 indivíduos.
Em 1708 pertencia Penedono à comarca de Pinhel. Contava a vila 350 vizinhos (portanto, cinco vezes mais
que em 1527), repartidos por duas paróquias, de S. Salvador e de S. Pedro, abadias do padroado real.
Neste período existiriam em Penedono Casa da Misericórdia, Hospital e cinco ermidas e sete freguesias no
termo (Granja, Castainço, Alcarva, Prova, Antas, Beselga e Ourozinho). Pedro Álvares Cabral de Lacerda e
Valadares, descendente de D. Fernando Afonso Correia, senhor de Farelães e Valadares, era o alcaide-mor
do castelo.
Por decreto de 23 de Dezembro de 1873, foi suprimido o julgado de Penedono, apenas ficando a existir o
concelho, que também viria a ser extinto em 1895, por decreto de 7 de Setembro, mas de novo restaurado
em 1898, por decreto de 13 de Janeiro, com todas as freguesias que o constituíam antes da extinção.
Uma das marcas patrimoniais mais profundas de Penedono é o seu castelo pentagonal (ou hexagonal
imperfeito), classificado como Monumento Nacional, bem como o perfil medieval do seu centro histórico
(Fonseca, 2006, p.10).
Para além das escassas referências à eventual exploração aurífera em período romano, a atividade nas
Minas de Ouro de Santo António teve o seu início em 1947, com o começo dos trabalhos de lavra e a
exploração dos filões, por galerias e poços, tendo o complexo mineiro de Penedono sido dado como um
projeto fracassado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia, em 1977, e o espaço sido votado ao abandono
desde então.
A descrição do complexo mineiro baseia-se nos trabalhos de Cristóvão Fonseca (2006) no âmbito do
Relatório – Plano Diretor da Recuperação Ambiental – Património Cultural – Antiga Área Mineira de St.º
António de Penedono.
Ao conjunto edificado correspondente às infraestruturas mineiras que persistem no terreno é conferido
interesse patrimonial. Este desenvolve-se ao longo da encosta nascente da Serra da Laboreira, estendendose por uma área de cerca de 22 hectares.
A no complexo mineiro localiza-se na respectiva extremidade sul, onde se situam os primeiros edifícios e
estruturas industriais. Neste setor do complexo situam-se duas entradas de galerias, o guindaste
(malacate), três edifícios em ruínas e alguns tanques de água.
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Distinguem-se duas áreas funcionais distintas, que constituem os dois núcleos centrais do complexo. O
primeiro local de entrada constitui o núcleo menor, onde estaria concentrado o centro administrativo
(albergando os escritórios, as oficinas e o refeitório), localizado estrategicamente num espaço mais
distanciado daquele que seria o núcleo principal do complexo: as lavarias.
Ainda no primeiro núcleo regista-se a já mencionada sanja à qual é atribuída uma cronologia romana e que
atravessa longitudinalmente (sentido norte/sul) parte da Serra da Laboreira.
O núcleo principal, onde se localizam os edifícios de suporte à britagem, moagem e lavagem do minério,
situa-se a norte, na mesma vertente da Serra da Laboreira, ocupando uma vasta área da mesma. Este
núcleo tem uma dimensão bastante considerável e constitui o grosso do património edificado em todo o
complexo. Neste espaço registam-se várias edificações de funcionalidade diversa mas, na sua maioria,
complementares, dispostos em duas linhas de trabalho, que tratavam o minério desde a sua chegada em
bruto, até à obtenção do produto final. Ambas as linhas de trabalho estão implantadas em sentido
descendente, beneficiando da disposição gravitacional da encosta, como forma de deslocação do minério.
A primeira linha de tratamento é composta por um conjunto de quatro edifícios ligados entre si, no referido
sistema descendente. O minério era depositado no edifício superior onde iniciava um processo de britagem
sequencial tomando granulometrias cada vez mais reduzidas até chegar ao edifício dos silos. Nesse local era
armazenado, sendo posteriormente debitado para a zona dos moinhos onde sofria novo tratamento. Após
todo o processo de moagem e triagem, passava ao local final, onde era colocado em tanques de lavagem
com compostos ácidos.
A segunda linha tinha como objetivo recuperar teores auríferos que não tivessem sido separados na primeira
linha de tratamento. Assim, tal como a anterior, inicia-se na parte superior das instalações, num forno de
ustulação, onde o composto era submetido a altas temperaturas. Feita a separação de componentes, era
colocado novamente em tanques de lavagem com soluções ácidas, onde sofria novo processo químico de
obtenção do minério final.
Ambas as linhas debitavam os inertes liquefeitos, que resultavam deste processo num tanque de lamas
localizado na zona inferior do complexo mineiro. Os inertes sólidos eram transportados para uma zona de
escombreiras localizadas no extremo norte do complexo.
O processo industrial final, do qual prevalecem vestígios edificados, refere-se ao sistema de condução de
gases e vapores encosta acima até uma chaminé de tijolo, localizada no alto da Serra da Laboreira. Neste
processo de exaustão obtinha-se ainda arsénico, que se concentrava nas paredes de pedra dos canais que
conduziam esses mesmos gases.
Todo este processo industrial era mantido com recurso a grandes quantidades de água, provenientes de
uma represa localizada sensivelmente à mesma cota na extremidade norte do complexo.
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Quadro 1 – Quadro síntese dos elementos edificados que constituem o complexo mineiro de Santo António,
de acordo com Fonseca, 2006, p.15-16
N.º Inv.

Identificação

Localização (UTM)

Estado de Conservação

01

Casa do Guarda

M 634125 P 4541348

Muito degradado / Ruínas

02

Edifício (funcionalidade desconhecida)

M 634000 P 4541605

Muito degradado / Ruínas

03

Escritórios

M 633968 P 4541638

Muito degradado / Ruínas

04

Oficinas

M 633988 P 4541673

Muito degradado / Ruínas

05

Torre do Guindaste

M 633993 P 4541630

Degradado

06

Conjunto 2 Edifícios (funcionalidade
desconhecida)

M 633990 P 4541630

Muito degradado / Ruínas

07

Tanque de apoio às oficinas

M 633988 P 4541675

Degradado

08

Conjunto de 3 tanques de
abastecimento de água

M 633950 P 4541638

Degradado

M 633950 P 4541643
M 633975 P 4541700

09

Edifício

M 633800 P 4541712

Muito degradado / Ruínas

10

Refeitório / Escola (e pequeno edifício
de apoio)

M 634085 P 4541750

Muito degradado / Ruínas

11

Edifício (funcionalidade desconhecida)

M 634115 P 4541800

Muito degradado / Ruínas

12

Britador

M 634075 P 4541900

Muito degradado / Ruínas

13

Laboratório

M 634038 P 4542003

Muito degradado / Ruínas

14

Edifício (funcionalidade desconhecida)

M 634015 P 4542170

Muito degradado / Ruínas

15

Central eléctrica

M 634025 P 4542200

Degradado

16

Troço suspenso de linha férrea (Linha
Decauville)

M 633995 P 4542031

Muito degradado / Ruínas

17

Muro de contenção em pedra

M 633995 P 4542223

Pouco degradado
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N.º Inv.

Identificação

Localização (UTM)

Estado de Conservação

18

Conjunto de edifícios do 1º nível de
lavarias, britagem, moagem e silos

M 634025 P 4542280

Muito degradado

19

Elementos mecanizados de
transformação do minério (Moinhos de
Tambor de Barras e Classificadores
Dorr)

M 634025 P 4542280

Degradado

20

Conjunto de edifícios e tanques do 2º
nível de lavarias

M 634000 P 4542338

Muito degradado

21

Tanque de lamas e concentrados

M 634038 P 4542340

Muito degradado / Ruínas

22

Forno de ustulação e estruturas anexas

M 633955 P 4542313

Muito degradado / Ruínas

23

Edifício dos laboratórios e armazéns

M 634020 P 4542294

Muito degradado / Ruínas

24

Rede de canais de exaustão de gases e
vapores

M 633925 P 4542250 (

Muito degradado / Ruínas

25

Chaminé de exaustão de gases e
vapores

M 633888 P 4542188

Degradado

26

Represa / Barragem

M 633890 P 4542413

Pouco degradado

27

Escombreiras

M 633958 P 4542560

----------
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Figura 1 – Mapeamento das áreas infraestruturadas do complexo mineiro (Fonte: Fonseca, 2006).
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Quadro 2 – Quadro síntese dos sítios arqueológicos documentados no território de enquadramento da área
de estudo, de acordo com a base de dados da DGPC, 2017
CNS

Identificação
Localização (UTM)
Estado de Conservação

7382

Senhora do Monte 2/Dólmen do Carvalhal, Neo-Calcolítico

891

Dólmen-Capela de Nossa Senhora do Monte (Senhora do Monte 3), Neo-Calcolítico

7385

Senhora do Monte 6, Anta, Neo-Calcolítico

7383

Senhora do Monte 4/Dólmen 1 da Lapinha, Neo-Calcolítico

7384

Senhora do Monte 5 – Sangrino, Dolmen, Neo-Calcolítico

23007

Dólmen 2 da Lapinha, Neo-Calcolítico

19430

Dólmen da Marofa, Neo-Calcolítico

11791

Monte Airoso, povoado, Idade do Bronze Final e Idade do Ferro
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2.

Questões ambientais significativas

No que respeita ao Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, a área de estudo integra as
edificações mineiras, para as quais avaliações precedentes conferem interesse patrimonial.
Relativamente ao potencial arqueológico, as fontes documentais referem a existência de vestígios de
mineração romana, aos quais é associada uma sanja situada na zona sul do complexo mineiro.
As principais categorias de património histórico-cultural que podem condicionar a configuração ou a
execução do Projeto, na sua área de incidência direta, potencial área de incidência indireta ou mesmo na
respetiva envolvente, são as seguintes:
•

Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e
em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas por lei e
respetivo enquadramento cénico/paisagístico;

•

Ocorrências de natureza arqueológica, visíveis à superfície do solo, total ou parcialmente
enterradas, designadamente, estruturas edificadas ou escavadas no solo ou substrato
rochoso e níveis de ocupação/sequências estratigráficas;

•

Património edificado, independentemente do seu uso actual ou estado de conservação.
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Plano Director Municipal da Câmara Municipal de Penedono (1994 e 2006).

on-line
http://www.patrimoniocultural.pt/
http://www.monumentos.pt
http://www.cm-penedono.pt
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